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 thuis in wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christelijke Woonstichting Patrimonium 
Richel 4   8321 RX  Urk 
Postbus 116  8320 AC  Urk 
Telefoon  0527 68 17 05 
Email   info@patrimoniumurk.nl 
Website  www. patrimoniumurk.nl 
 
 
 
 
Status:   goedgekeurd RvC 
Datum:    23 augustus 2021 
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1. Inleiding 

Patrimonium is dé corporatie op Urk die zorgdraagt voor het wonen van de primaire doelgroepen 

op een naar mens en milieu maatschappelijk verantwoorde wijze. 

Dit is de missie van Christelijke Woonstichting Patrimonium (hierna: Patrimonium) welke ook door 

de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) onderschreven wordt. De RvC is zich ervan bewust 

dat zij onderdeel uitmaken van een maatschappelijke onderneming en vindt een transparant 

bestuur en een transparante wijze van toezichthouden vanzelfsprekend. 

De RvC en de directeur-bestuurder van Patrimonium willen met dit document hun gezamenlijke 

visie op besturen en toezichthouden vastleggen. Het realiseren van maatschappelijke waarde op 

lange termijn staat hierbij voorop.  

Als de RvC en de directeur-bestuurder van Patrimonium verwoorden wij in deze toezichtvisie, 

onze visie op toezicht en de onderlinge wisselwerking in de verschillende rollen. Hiermee geven 

we tevens invulling aan bepaling 1.1 uit de Governancecode woningcorporaties: ‘bestuur en RvC 

hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden’.  

2. Toezichtkader 

Het kader van deze visie wordt met name gevormd door de nieuwe Woningwet, de 

Governancecode woningcorporaties 2020 en het reglement RvC. In de Governancecode staan 

vijf principes van goed bestuur en toezicht genoemd. Deze principes geven richting aan de 

manier waarop bestuur en RvC functioneren. De principes en bepalingen van de code werken 

echter door in de gehele organisatie. 

• Principe 1: Bestuur en RvC  hanteren waarden en normen die passen bij de 

maatschappelijke opdracht  

• Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af 

• Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar 

• Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen 

• Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten 

In de woningwet staat dat de toezichthouders zich bij de vervulling van hun taak richten naar het 

belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van 

de betrokken belanghebbenden. Deze drie belangen kunnen echter door elk lid van de RvC 

verschillend geïnterpreteerd worden en de drie belangen kunnen tegengesteld aan elkaar zijn. 

Van belang is daarom, als RvC en directeur-bestuurder, om hierover met elkaar het gesprek te 

voeren en tot een gedeelde visie te komen. 
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Andere documenten die door de RvC worden benut om het toezicht vorm en inhoud te geven zijn 

de volgende: 

•   wet en overheidsregelgeving; 

•   het ondernemingsplan; 

•   reglement Bestuur; 

•   reglement Financieel Beleid en Beheer; 

•   de jaarbegroting en het meerjarenperspectief; 

•   tussentijdse rapportages, de jaarrekening en het jaarverslag; 

•   financiële kaders en doelstellingen; 

•   investeringsstatuut; 

•   investeringsmemoranda; 

•   treasurystatuut; 

•   strategisch voorraadbeleid; 

•   duurzaamheidsbeleid; 

•   het integriteitbeleid (incl. klokkenluidersregeling); 

•   de beoordelingen van de externe toezichthouders; 

•   rapportage van de externe accountant; 

•   visitatierapport; 

•   benchmarkgegevens. 

3. Rollen van de RvC 

De RvC van Patrimonium houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, 

treedt op als werkgever voor de directeur-bestuurder, en vervult een klankbordrol voor de 

directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en 

presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de RvC. 

 

De RvC functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de 

maatschappelijk gewenste doelen van de corporatie worden behaald. Een gezonde 

bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde.  

De drie rollen die de RvC vervult binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijke kader, 

de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend zijn: 

• De rol van toezichthouder op de directeur-bestuurder 

• De rol van klankbord/ raadgever voor de directeur-bestuurder 

• De rol van werkgever van de directeur-bestuurder 
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3a.  Toezichtsrol 

In de rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor: 

• het toezicht houden op het beleid van de corporatie, de realisatie van de strategische 

doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop de directeur-bestuurder het beleid 

uitvoert; 

• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstellingen bedreigen; 

• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; 

• het goedkeuren van de besluiten van de directeur-bestuurder over belangrijke 

onderwerpen zoals strategie, beleid, investeringen en financiering indien zulke besluiten 

aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele 

aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode 

woningcorporaties.  

3b.  Klankbordrol 

In de rol als klankbord voor de directeur-bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor: 

• het reflecteren met de directeur-bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving; 

• het reflecteren met de directeur-bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, 

zoals het doen van omvangrijke investeringen; 

• het ondersteunen van de directeur-bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan 

van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatie-

aanpassingen etc.); 

• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de 

verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. 

3c.  Werkgeversrol 

In de rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met: 

• het bepalen van de omvang en de vormgeving van de topstructuur; 

• het werven, selecteren en benoemen van de directeur-bestuurder; 

• het vaststellen van de beloning van de directeur-bestuurder; 

• het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder;  

• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de directeur-bestuurder; 

• het schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder; 

• het bewust nadenken over de opvolging; 

• het zorgdragen voor de continuïteit van de directeur-bestuurder bij tussentijds ontslag. 

  



Toezichtvisie 7 

4. Taken van de RvC 

De RvC wil naast haar toezichthoudende taak en haar rol als werkgever en klankbord, ook waarde 

toevoegen aan het functioneren van Patrimonium door relevante vraagstukken uit de 

samenleving te agenderen. 

Hiervoor zijn de volgende taken te onderscheiden:  

4a.  De RvC is kaderstellend  

Door het goedkeuren van het ondernemingsplan en de begroting stelt de RvC de kaders voor het 

volgende jaar vast. Hierin worden de voorgenomen activiteiten uitdrukkelijk vastgelegd.  

4b.  De RvC is controlerend 

De RvC controleert de organisatie en directeur-bestuurder achteraf op het gevoerde beleid en de 

gemaakte keuzes. Hierbij wordt zowel kwantitatief als kwalitatief getoetst. Dit betekent dat niet 

alleen gekeken wordt naar begroting, jaarrekening, kwartaalrapportages, maar dat ook 

gesprekken gevoerd worden met medewerkers, de huurdersvereniging en andere stakeholders. 

Op deze manier ontstaat een gewogen beeld.  

4c.  De RvC is vertegenwoordigend 

Dit betekent dat de RvC actief oren en ogen open dient te houden voor de visie en verwachtingen 

van de belanghouders van Patrimonium, zoals bijvoorbeeld de gemeente, collega-corporaties en 

zorgpartijen waarmee wordt samengewerkt, over het realiseren van de koers van de organisatie. 

De RvC treedt daarbij nadrukkelijk op zonder in de vertegenwoordigende bevoegdheid te treden 

van de directeur-bestuurder.  

5. Jaarcyclus en functieprofielen 

Jaarlijks wordt in afstemming tussen de directeur-bestuurder en de RvC een duidelijke jaarcyclus 

en vergaderagenda opgesteld. Dit geeft zowel voor de RvC als de organisatie duidelijkheid over 

de thema’s waar dat jaar specifiek aandacht voor is.  

 

Voor goed toezicht is het van belang dat de functieprofielen aansluiten bij de situatie van 

Patrimonium en de eisen die vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van toezicht worden gesteld. 

Het regelmatig herijken van de profielen is dan ook een voorwaarde. Daartoe dient onder andere 

(de wettelijk verplichte) zelfevaluatie.  

6. De toezichtvisie is een levend document 

Deze toezichtvisie is opgesteld met de huidige kennis en ideeën op het gebied van ‘good 

governance’. Interne en/of externe veranderingen en opgedane inzichten zijn van invloed op de 

toezichtvisie. Deze toezichtvisie is dan ook een levend document en wordt regelmatig herijkt. De 

zelfevaluatie van de RvC, die ieder jaar plaatsvindt, waarvan eens per twee jaar onder externe 

begeleiding, is hiervoor een natuurlijk moment. 


