Taken RvC
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast treedt de Raad op als werkgever en
adviseur van het bestuur. Deze drie rollen leiden tot de volgende taken voor de Raad van
Commissarissen:
- Goedkeuring van statuten en reglementen;
- Aanstelling, beoordeling, bezoldiging en ontslag van de bestuursleden;
- Vaststelling van het meerjaren beleidsplan;
- Jaarlijkse vaststelling van de begroting en het jaarplan;
- Jaarlijkse vaststelling van de huren;
- Toezicht op de uitvoering van begroting en jaarplan (o.a. via kwartaalrapportages);
- Goedkeuring van investeringen boven € 250.000;
- Goedkeuring van de verkoop van onroerend goed;
- Goedkeuring van deelnemingen in andere organisaties;
- Aanstelling van de accountant;
- Beoordeling van het accountantsrapport;
- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;
- Toezicht op het risicomanagement;
- Optreden als klankbord van het bestuur;
- Contact houden met de belanghebbenden van de stichting, zoals de gemeente, de
huurdersorganisatie en de hurende zorginstellingen
Besluiten RvC
Om wat meer inzicht te bieden in het werk van de Raad van Commissarissen volgt hieronder
een korte bloemlezing van concrete besluiten die de raad in de aflopen paar jaar nam
(afgezien van de vaste periodieke besluiten zoals begroting, jaarplan, jaarrekening,
aanstelling accountant, huren, honoreringen, etc.):
2016
- Instemming met de keuze van de architect voor locatie ’t Kockenest;
- Goedkeuring verkoop van 2 woningen;
- Instemming met ondertekening van een intentieverklaring tot nadere samenwerking
met de woningcorporaties WUTA en Vecht en Omstreken op termijn uitmondend in
een fusie
2017
-

-

Goedkeuring statutenwijziging;
Vaststelling Bestuursreglement en RvC Reglement;
Goedkeuring Investeringsstatuut, Treasurystatuut en Sloopreglement;
Uitspreken positieve grondhouding naar het bestuur m.b.t. de voornemens voor de
nieuwbouwprojecten Vierde Kwadrant en ’t Kockenest onder de voorwaarde dat de
lokatie “t Kockenest deels wordt bestemd voor starters en eenpersoonshuishoudens;
Herbenoeming voorzitter bestuur;
Goedkeuring investeringsaanvraag Vierde Kwadrant;
Bespreking vacature huurderscommissaris met de initiatiefnemers voor de
huurdersorganisatie;

-

Goedkeuring verkoop oude WSK kantoor;
Vaststelling toezichtkader RvC;
Goedkeuring bod prestatieafspraken 2018 met de gemeente Stichtse Vecht;

2018
-

Goedkeuring herzien Reglement financieel beleid en beheer;
Benoeming nieuw bestuurslid;
Herbenoeming twee bestuursleden;
Herziening RvC profielschets;
Benoeming huurderscommissaris;
Goedkeuring duurzaamheidsinvestering in Complex 40;
Goedkeuring bod prestatieafspraken 2019 met de gemeente Stichtse Vecht;
Instemming met de verkoop van twee woningen.

