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Toezichtvisie als vertrekpunt voor het toezicht- en toetsingskader raad van 
commissarissen Habeko wonen 
 

Inleiding 

Met invoering van de herzieningswet toegelaten instellingen per 1 juli 2015 en de nieuwe 
governancecode woningcorporaties per 1 mei 2015 (geactualiseerd per 1 januari 2017) , is er 
een nieuw wettelijk kader voor het externe en interne toezicht op woningcorporaties.   
Het interne toezicht heeft door de Woningwet formeel een stevigere positie gekregen. 
Tegelijkertijd is de formele invloed en zeggenschap van huurders en gemeenten op het 
volkshuisvestelijk beleid van de corporatie versterkt (dit is op zich een hele goede zaak) en 
heeft de Autoriteit woningcorporaties (AW) het externe toezicht stevig ingezet. 
 
De nieuwe Woningwet formuleert een strikt kader voor het extern toezicht, maar legt ook 
een duidelijke verantwoordelijkheid bij de raad van commissarissen (raad). In de wet staat 
dat de commissarissen 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. Ook na het vaststellen van de jaarstukken blijft de raad 
aanspreekbaar op de resultaten van een gegeven jaar. Hierdoor ligt er een grotere nadruk 
op een ‘gezamenlijke’ verantwoordelijkheid van bestuur en de raad.  
 
De nieuwe wet verwijst naar de governancecode woningcorporaties (van Aedes en VTW) 
en die vraagt de corporatie in artikel 1.1 om een visie op bestuur en toezicht. De 
toezichtvisie van de raad van Habeko wonen is regelmatig onderwerp van gesprek en komt 
ook aan de orde tijdens de zelfevaluatie. In deze notitie leggen we deze vast en maken hem 
daarmee ook toetsbaar.  
 

Habeko wonen staat voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor 

kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij.  Habeko wonen is 

een maatschappelijke onderneming en een private onderneming die met een 

maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. 

Voor bestuur en rvc staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop.  Dat vraagt 

om een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. 

Bestuur en rvc vervullen daarbij een voorbeeldfunctie voor zowel hun eigen corporatie als 

voor de gehele sector. 

Het bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke en 

financiële prestaties van de woningcorporatie als geheel, alsmede over de gemaakte 

strategische keuzes. De rvc is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het 

gehouden toezicht. 

Het vervullen van de maatschappelijke opdracht van Habeko wonen vraagt om een 

deskundige bestuurder en toezichthouders, die permanent investeren in hun kennis en 

kunde. Daartoe moeten bestuur en rvc zodanig zijn samengesteld dat de leden elkaar 

aanvullen en scherp houden. 

De maatschappelijke doelen van Habeko wonen worden in samenspraak met primair 

(vertegenwoordigers van) bewoners, en secundair de gemeenten, vastgesteld en neergelegd 

in prestatieafspraken. Daarnaast heeft Habeko wonen oog voor andere belanghebbende 

partijen en staat open voor feedback en discussie over de keuzes die zij maakt over de inzet 

van maatschappelijke middelen. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de rvc houdt hierop toezicht. 

Het gaat daarbij niet alleen om de harde beheersmaatregelen maar ook om maatregelen die 

appelleren aan het risicobesef en de moraal binnen de corporatie. 

 
De raad vervult binnen de corporatiesector in formele zin een drietal rollen, namelijk die van 
toezichthouder, werkgever en klankbord. Binnen deze notitie besteden we specifiek 
aandacht aan de toezichthoudende rol en de wijze waarop deze met specifieke kaders kan 
worden ondersteund.  
 
Het is daarbij van belang een eenduidige definitie van toezicht houden te hanteren.  
De rvc van Habeko wonen houdt integraal toezicht op alle aspecten van de corporatie, met 
name op basis van tevoren vastgestelde criteria en uitgangspunten gebaseerd op de 
Governancecode Woningcorporaties en de woningwet 2015. Hiervoor verkrijgt zij alle 
relevante informatie van de organisatie en de bestuurder en verzamelt zij zelf ook intern en 
extern informatie die nodig is om adequaat toezicht te kunnen houden op de bestuurder en 
de corporatie. Modern toezicht is niet alleen toezicht achteraf, maar juist ook proactief 
toezicht houden en handelen indien nodig. Hierbij is de klankbordfunctie van de rvc van 
groot belang en is niet los te zien van het integrale toezicht houden. 
 
Zoals eerder aangegeven is het belangrijk een eenduidige visie op functie en vormgeving van 
het toezicht te formuleren. Deze visie vormt het vertrekpunt bij de vormgeving van het 
toezichtskader en het toetsingskader.  
 
Bij het toezichtskader gaat het om de formele kant van het toezicht houden; de regels van 
het spel en bij het toetsingskader om de inhoudelijke kant van het toezichthouden. De 
kaders geven richting aan de toezichthoudende taak. Het wiel moet niet elke keer opnieuw 
worden uitgevonden.  
 
De ingrediënten voor de genoemde kaders zijn voor het overgrote deel bij Habeko wonen 
aanwezig of in ontwikkeling. Deze notitie1 beoogt de ingrediënten te ordenen en een 
totaaloverzicht te bieden. De ordening vindt plaats per type kader. Het is daarbij niet de 
bedoeling de onderdelen te herhalen. Wel zal, voor zover nog niet duidelijk, in worden 
gegaan op de functie en status van de onderdelen.  
 
Met de vaststelling van de beide kaders wordt feitelijk invulling gegeven aan de harde kant 
van het toezichthouden. Ter relativering hiervan is het goed te beseffen dat de kwaliteit van 
het toezicht voor een nog groter deel afhankelijk is van de mate waarin invulling wordt 
gegeven aan de toezichtvisie en het oog hebben voor de "soft controlls". De VTW beweging 
Toezicht met Passie geeft hier een voor Habeko herkenbare invulling aan 
(www.toezichtmetpassie.nl) 

Toezichtvisie 

Vanuit toezicht met passie en passie voor de volkshuisvesting en voor de (toekomstige) 
huurders van Habeko wonen houdt de rvc toezicht op de corporatie. Het gaat allereerst om 
de bedoeling van Habeko wonen. Wat is de waarde die Habeko wil toevoegen aan de lokale 

                                                      
1 Bij het opstellen van deze notitie is dankbaar gebruik gemaakt van de VTW uitgave "Naar een toezichts- en 

toetsingskader voor woningcorporaties, november 2011". Ook de gehanteerde structuur van de notitie is op 

deze uitgave gebaseerd. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de VTW handreiking ‘Het verslag van de rvc’, 

2016 en 2016. 
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maatschappelijke omgeving waarin zij actief is? Dit is de belangrijkste vraag van het interne 
toezicht als maatschappelijke aandeelhouder en uiteraard van de bestuurder. Vanuit een 
binnen de rvc (en het bestuur) gedeelde opvatting over deze toegevoegde waarde, moet het 
interne toezicht helder hebben hoe zij haar rol het beste kan en wil invullen. Hierbij is het 
belangrijk dat het interne toezicht het bestuur de ruimte geeft om de toegevoegde waarde 
van de corporatie in de lokale omgeving zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en 
de (toekomstige) huurders zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het vinden van goede en 
betaalbare woningen.  
De Woningwet hoeft het interne toezicht in haar rolinvulling beslist niet te beperken. De rvc 
moet hierbij wel een goede ‘risk appetite’ hebben. Vanuit wederzijds vertrouwen moeten 
bestuur en toezicht, elk vanuit hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, elkaar 
scherphouden en stimuleren. 
 
Habeko wonen is voorstander van een (pro)actief toezichtsbeleid. Een beleid waarin 
reglementen, protocollen en codes nodig blijven, maar niets meer (of minder) zijn dan 
hygiënefactoren; noodzakelijk, maar niet voldoende. In de toezichtvisie van Habeko wonen 
gaat het namelijk niet om het ‘hebben’ van regels, maar ‘doorleven’ van regels. Het ‘eigen 
maken’ van de waarden die deze regels trachten te beschermen.   
  

In de toezichtvisie van Habeko wonen heeft de raad als belangrijkste taak om de 
organisatie te helpen om haar functioneren in de volle breedte en continue te 
verbeteren. Een toezicht waarbij de interne dialoog en externe openheid de belangrijkste 
instrumenten zijn. De raad is in deze visie ‘bewaker’ van een continu verbeteringsproces. De 
raad adviseert, stimuleert, anticipeert, controleert, stelt vast, keurt goed (of niet) en 
intervenieert waar nodig. Hoe dit in de praktijk werkt bij Habeko wonen is in het 
onderstaande uitgewerkt.   
  

Toezichtvisie in de praktijk  

De raad richt zich bij voorkeur op het beleid en de systemen binnen de organisatie. Het 

beleid beoordeelt zij in het licht van de organisatiedoelstellingen. De systemen en 

organisatieontwikkeling beoordelen de raad op congruentie en consistentie met het 

geformuleerde beleid. Het bestuur geniet vertrouwen, maar wordt bevraagd op 

ogenschijnlijke inconsistenties in beleid, financiën of uitvoering. De raad beoordeelt de 

(waardering van de) resultaten van de corporatie op basis van interne en externe informatie. 

Informatie van belanghouders, brancheorganisatie, externe toezichthouder, borgsteller maar 

ook op de wijze waarop de organisatie met klachten en kritiek omgaat.   

  

Ten behoeve van haar oordeel heeft de raad vier aandachtsvelden gedefinieerd. Binnen ieder 
van deze velden heeft zij meerdere aandachtspunten geformuleerd.  
  

De velden en punten van aandacht voor Habeko wonen zijn:  
  

1. Strategie en beleid:  

a. Jaarlijks bespreekt de raad met het bestuur en het MT de (wijzigingsbehoefte 
in de) strategie van de corporatie. Van (de voorgestelde wijzigingen in) de 
strategie wordt beoordeeld of deze in lijn is (blijven) met de doelstellingen 
van de organisatie.  



 

4 

 

b. Jaarlijks bespreekt (en stelt vast) de raad de uitwerking van het beleid in 
meerjarenplannen en -begrotingen, uitvoeringsbeleid en 
organisatieontwikkeling. Over de jaren bewaakt de raad de consistentie in het 
beleid en de plausibiliteit van afwijkingen.  

c. Jaarlijks bespreekt de raad met bestuur en MT de compliance van 
(veranderingen in) het beleid aan wet en regelgeving en vormt de raad zich 
hier een mening over.   

2. Functioneren van de organisatie:  

a. Eens per vier maanden bespreekt de raad met het bestuur aan de hand van 
tussentijdse rapportages het functioneren van de organisatie (congruentie en 
consistentie) afgezet tegen de voornemens en resultaatprognoses zoals 
opgenomen in de begroting voor dat jaar.  

b. Aan de hand van het intern vastgestelde investeringsbeleid, beoordeelt de 
raad alle toepasselijke (des)investeringsbeslissingen.  

c. Minimaal eenmaal per jaar beoordeelt de raad de prestaties en het 
kostenniveau van de organisatie aan de hand van de oordeelsbrief van de AW 
en de benchmarkuitkomsten van de branchevereniging.  

d. Continu beoordeelt de raad de (perceptie van) de prestaties van de 
organisatie (maatschappelijke perceptie) in de publieke opinie in zijn contacten 
met personeel en belanghouders.  

e. Continu beoordeelt de raad de kwaliteit van de externe communicatie en 
verantwoording en de inhoud en ‘tone’ van reacties daarop.   

f. Minimaal eenmaal per jaar stelt de raad zich op de hoogte van de algemene 
ontwikkelingen binnen de organisatie door een gesprek met de 
Ondernemingsraad en medewerkers.  

g. De raad stimuleert in woord en daad een cultuur binnen de organisatie van 
‘openheid’, ‘inspraak in (beleids)ontwikkeling’, ‘veilige werksfeer’ en 
‘bespreekbaarheid van mogelijke tekortkomingen’. Minimaal eenmaal per jaar 
bespreekt zij met het bestuur en het MT de initiatieven die zij hebben 
genomen om de gewenste cultuur te bevorderen.  

h. De raad stimuleert in woord en daad een integer handelen van de organisatie 
en haar medewerkers. Minimaal eenmaal per jaar bespreekt zij met het 
bestuur en het MT de initiatieven die zijn genomen om integer handelen te 
bevorderen. 

  

3. Omgang met risico’s en incidenten:  

a. Jaarlijks bespreekt de raad met bestuur en MT de maatregelen ter anticipatie 
op en beheersing van risico’s in uitvoering en strategie.  

b. Jaarlijks bespreekt de raad met bestuur en MT de systematiek en resultaten 
van de klachtenafhandeling.  

c. Binnen drie maanden na het ontstaan evalueert de raad met het bestuur de 
afhandeling incidenten en calamiteiten met aanzienlijke (imago)schade voor de 
organisatie 
   

4. Eigen functioneren:  

a. Jaarlijks toetst de raad haar handelen op compliance aan wet- en regelgeving 
(governancecode).  
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b. Continue bewaakt de raad de kwaliteit en diversiteit in de samenstelling raad. 
De raad streeft in haar samenstelling naar overkoepelende (algemene) kennis, 
vaardigheden en ervaring.   

c. Jaarlijks evalueert de raad haar functioneren conform de vereisten in de 
Governancecode. Zij vraagt hierbij tevens het oordeel van de bestuurder. Het 
resultaat van de evaluatie wordt ook besproken met de bestuurder en door 
de bestuurder met het MT.  

d. Op basis van de evaluatie voert de voorzitter van de rvc jaarlijks 
functioneringsgesprekken met elk lid van de raad van commissarissen. De 
vice-voorzitter voert het functioneringsgesprek met de voorzitter.  

  

Werkwijze raad en relatie bestuur  

De raad ziet toe op het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. De raad adviseert, 
gevraagd en ongevraagd het bestuur. De raad communiceert met de bestuurder in haar 
reguliere vergaderingen. Besluiten worden in de regel genomen in de reguliere vergaderingen 
van de raad. Over besluiten genomen buiten deze reguliere vergaderingen en buiten de 
aanwezigheid van de bestuurder, wordt de bestuurder per omgaande doch uiterlijk binnen 
24 uur na het genomen besluit geïnformeerd, tenzij wet of statuten anders voorschrijven. De 
raad vergadert regulier minimaal 4 keer per jaar. Naar behoefte van de raad en/of de 
bestuurder nemen op uitnodiging MT-leden of medewerkers deel aan onderdelen van de 
vergadering.  
  

Ter voorbereiding van de oordeels- en besluitvorming in haar vergaderingen kan de raad 
commissies instellen. Er functioneren in ieder geval twee permanente commissies, te weten 
de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Beide commissies functioneren volgens een 
reglement. De commissies dienen ter voorbereiding van besluitvorming in de raad. Vanuit de 
commissies worden de leden van de raad geadviseerd, hetgeen niet wegneemt dat de leden 
van de raad zich ieder zelfstandig een oordeel dienen te vormen.  
  

De raad stimuleert in haar contacten met bestuur, MT, OR en personeel de interne discussie 
over de gewenste cultuur, het belang van compliance en integer handelen. In haar contacten 
met de organisatie en de relevante omgeving zal de raad zich zorgvuldig en terughoudend 
opstellen. De raad hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:  

- zelfstandig inwinnen van informatie over het functioneren van de organisatie en de 
organisatiebesturing door eigen, directe waarnemingen en in georganiseerde  
contactmomenten met in- en externe stakeholders.  

- “horen, zien en zwijgen” in zelfstandige contacten. De raad ‘ziet toe’, maar geeft geen 
directe feedback aan interne en externe stakeholders. Zij geeft feedback via het 
bestuur en bewaakt de opvolging van deze feedback. In uitzonderlijke en 
voorgeschreven omstandigheden kan de raad ook rechtstreeks in overleg treden met 
(lokale) overheden en/of externe toezichthouders.   

- de raad is zich bewust van haar rol als vertegenwoordiger van publieke waarden. 
Voor het afleggen van verantwoording aan de in- en externe stakeholders zal de raad 
gebruik maken van de eigen paragraaf in het jaarverslag van Habeko wonen. In 
bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijkheid om in de contactmomenten met 
in- en externe stakeholders hier een toelichting op te geven.  
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Samenstelling raad  

De raad streeft in haar samenstelling naar diversiteit in samenstelling, deskundigheid, en 
ervaring. In deskundigheden tracht zij de in de organisatie aanwezige deskundigheden niet te 
dupliceren. De raad streeft naar meer algemene (overkoepelende) kennis en ervaring binnen 
haar geledingen. In de werkzaamheden van de raad gaat het immers om de beoordeling van 
voorstellen en beleid in de onderlinge samenhang zonder dat er sprake is van contra-
expertise. De kennisvelden die zij binnen haar raad noodzakelijk acht zijn2:  

1. governance, openbaar bestuur, volkshuisvesting, juridische zaken en ruimtelijke ordening 

(ontwikkelingen in het openbaar bestuur en in het voor Habeko wonen relevante 

overheidsbeIeid)  

2. financiën (vermogenspositie, beleggingen) en management (organisatie en 

bedrijfsvoering)  

3. welzijn, onderwijs, zorg (kennis van maatschappelijk ondernemerschap) 

4. Vastgoed, projectontwikkeling in de bouw (samenwerking, waaronder publiek-private 

samenwerking, grondverwerving, risicoanalyse)  

5. marketing (ontwikkelingen in de vraag en in het aanbod, wederzijdse beïnvloeding van 

vraag en aanbod en het maken van strategische keuzen) en bijzondere doelgroepen. 

 

 Idealiter beschikt een lid van de raad over kennis op meerdere terreinen. 

 
 
 

Toezichtskader 

 
Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie. 
Het gaat om de spelregels die de raad bij het uitoefenen van zijn taken moet volgen. Het 
toezichtskader is voor een belangrijk deel extern bepaald (wet- en regelgeving) maar de raad 
bepaalt dit ook voor een belangrijk deel intern zelf.  
 
 
Extern toezichtskader 
 

                                                      
2 De benoemde kennisvelden zijn ontleend aan de huidige profielen voor de leden van de raad.. Bij de behandeling van het stuk moet 

beoordeeld worden of aanpassing hiervan niet gewenst is. Een andere indeling van de kennisvelden zou bijvoorbeeld kunnen zijn:  

1. Bestuur (governance) in het bijzonder voor maatschappelijke niet winstbeoogende ondernemingen  

2. Ondernemingskennis, bedrijfseconomie  

3. Gedragswetenschappelijke kennis  

4. Organisatieontwikkeling en automatisering  

5. Algemene volkshuisvestingskennis  

6. Vastgoedontwikkeling en -beheer  

7. Financiële verslaglegging, waardering, control en fiscaliteiten  

8. Wet en regelgeving  

Deze stap heeft nadrukkelijke gevolgen voor toekomstige wervingsactiviteiten van commissarissen en de fit- en propertest  
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In het onderstaande geven we kort de belangrijkste onderdelen en daarmee de relevantie 
voor de toezichthoudende rol aan.  
1) Woningwet 2015 (inclusief aanpassingen door oa. de veegwet) 

- werkdomein woningcorporaties 
- positie, rol en taak van intern toezicht 
- zittingstermijn 
- besluiten waarvoor voorafgaande goedkeuring intern toezichthouder noodzakelijk is 

 
2) BTIV 2015 (AmvB behorend bij Woningwet) 

- uitvoeringsregeling Fit en Propertoets bestuur en raad van commissarissen 
- Uitvoeringsregeling verkoop bestaand bezit: 
- Uitvoeringsregeling bijdrage aan volkshuisvestelijke opgave.  

 
3) Governance code Woningcorporaties 2017 

- vastlegging structuur en principes van toezicht "de governance bijbel".  
- bevat regels, maar de discussie hierover is belangrijker dan uitkomst 
- rol raad waar het gaat om beoordeling intern risicomanagementsysteem.  

 
 
Intern toezichtskader 
 
Het betreft hier het stelsel van statuten en reglementen dat door de corporatie zelf is 
vastgesteld.  
 
1) Statuten Wbv Habeko wonen 2016 (vastgesteld na invoering Woningwet 2015) 

- taak raad van commissarissen 
- besluiten bestuur waarvoor (voorafgaande) goedkeuring raad is vereist 

 
2) Reglement raad van commissarissen Habeko wonen 2016 (inclusief profielschets)  

- nadere uitwerking taak raad 
- samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid raad (inclusief profielschets) 
- verslag raad van commissarissen (inhoud, eventuele afwijkingen Governance code) 
- mogelijkheid commissies (audit-, selectie- en remuneratiecommissie) 
- tegenstrijdige belangen commissarissen 
- informatie: mogelijkheden tot vragen en minimale informatievoorziening vanuit 

bestuur 
 
3) Bestuursreglement 2016 

- rapportage verplichting financiële informatie richting raad 
- verplichte bespreking risicobeheersings- en controlesysteem met de raad 
- bij jaarstukken informatie over functioneren en werkzaamheden vereniging 
- verklaring risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief 
- verplichting opstellen beleidsplan en klokkenluidersregeling 
- informatie, relatie met de raad 

 
4) Taakomschrijving directeur- bestuurder Habeko wonen 2008 

- invulling schorsende bevoegdheid raad 
- relatie directeur-bestuurder en raad 
- informatievoorziening aan de raad  
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- financiële ruimte directeur-bestuurder (inclusief omgaan met 
begrotingsoverschrijdingen en nieuwe grote uitgaven) 

- rol raad bij benoeming controller, toegang controller tot raad 
- rapportageverplichtingen directeur-bestuurder richting raad 
- profiel directeur-bestuurder 

 
5) Samenwerkingsovereenkomst SBHw 2003 

- invulling betrokkenheid en zeggenschap huurders bij specifieke aanpassingen 
 
6) Reglement auditcommissie 2016 (voorbereidingscommissie) 

- taken en bevoegdheden auditcommissie 
 
7) Reglement remuneratiecommissie 2016 (voorbereidingscommissie) 

- taken en bevoegdheden remuneratiecommissie 
 
8) Verbindingen 

- Habeko wonen participeert in de vereniging Holland Rijnland Wonen en in diverse 
VVE's. Gezien de beperkte omvang van het risico is geen verbindingenstatuut 
opgesteld.  
 

8) Klokkenluidersregeling 20093 
- Habeko wonen beschikt over een klokkenluidersregeling. Deze is voor externe 

partijen zichtbaar op de website 
 
9) Gedragscode 2009 

- "Zo zijn onze manieren" vormt de gedragscode voor Habeko wonen 
- 1 keer per jaar melding richting raad of sprake is geweest van integriteitsschendingen 

 
10) Aanstelling externe vertrouwenspersoon Habeko wonen 

- In 2011 is een externe vertrouwenspersoon4 aangesteld.  
- De regeling rond de vertrouwenspersoon is vastgelegd in de personeelsgids.  

 

Toetsingskader 

 
Onder toetsingskader wordt een stelsel van toetsingsinstrumenten verstaan, waarmee het 
toezicht kan worden gestructureerd en op een groot aantal onderwerpen kan worden 
geobjectiveerd.  
 
Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van 
commissarissen richtinggevend om toezicht te houden.  
 
Het toetsingskader van Habeko wonen wordt gevormd door kaders die betrekking hebben 
op de besturing (wat willen we bereiken, voor wie en hoe) en op de beheersing van de 

                                                      
3 Vanaf 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluider van kracht. De bestaande klokkenluidersregeling moet nog 

aan deze wet worden aangepast.  
4 Inmiddels is vastgesteld dat een interne vertrouwenspersoon binnen een kleine organisatie als Habeko wonen 

onvoldoende afstand kan nemen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de aanwezigheid van een externe 

vertrouwenspersoon voldoende is. De regeling moet formeel nog op dit onderdeel worden aangepast.   
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organisatie (hoe blijven we in control). Binnen de setting van Habeko wonen blijkt het 
moeilijk de verschillende documenten op basis van dit onderscheid te groeperen. De notities 
kennen vaak delen van beide. Een voorbeeld is onze meerjarenbegroting. Het 
investeringsgedeelte behoort volgens definitie tot het besturingskader en het 
exploitatiegedeelte tot het beheersingskader. Bij Habeko wonen zijn deze samengevoegd.  
 
In het vervolg zijn daarom de verschillende onderdelen niet gegroepeerd op deze wijze. Wel 
is sprake van een aflopend besturingskarakter en een oplopend beheersingskarakter.  
 
 
1) Ondernemingsplan 2015-2018  

- bevat tevens missie en visie 
- primaat bij doelgroep, maar nadrukkelijk inzet voor vitaliteit kernen 
- het plan is concreet gemaakt door een activiteitenplan toe te voegen. Dit 

activiteitenplan is op basis van prioriteiten verdeeld in diverse (concept) jaarplannen.  
2) Meerjarenbegroting Habeko wonen 2017-2026 (jaarlijks vernieuwd) 

- meerjaren inzicht in exploitatie en harde investeringen 
- diverse (slecht weer) scenario's 
- inclusief liquiditeitsbegroting 

3) Prestatieafspraken gemeente 2017 (jaarlijks geactualiseerd) 
- inspanningen, toezeggingen en verplichtingen richting gemeente 

4) Belanghoudersoverzicht  
- welke belangenhouders onderkennen we en op welke wijze wordt contact gehouden.  

5) Financiële kaders 
    - De financiële kaders zijn in 2016 vastgelegd in het overzicht "Prestatie indicatoren 

met streefwaarden Habeko wonen". Dit overzicht is opgenomen in de jaarlijkse 
begroting en wordt bij het opstellen hiervan zo nodig geactualiseerd.  

6) Strategisch Voorraad Beleidsplan 2016  
- analyse woningbehoefte 
- formulering opgave nieuwbouw per kern 
- sloopplannen 
- verdere keuzes per complex 

7) Treasurystatuut Habeko wonen 2016 
- wat is toegestaan 
- hoe formeel geregeld 
- relatie met treasuryjaarplan 

8) Investeringsstatuut Habeko wonen (in 2012 opgeleverd) 
- procedure investeringen (m.n. nieuwbouw) opgenomen in set 

procedurebeschrijvingen 
9) Algemene procedure beschrijvingen (oorspronkelijk 2011, jaarlijks partiële actualisatie) 

- inzicht in werkwijze 
- inschatting operationele risico's, indien niet acceptabel geen vaststelling MT 

10) Begroting Habeko wonen 2017 (jaarlijks vernieuwd)  
- hierin zijn de jaarplannen, opgebouwd uit doelstellingen, opgenomen. 
- de realisatie van de doelstellingen is financieel vertaald 
- de begroting bevat een risicoparagraaf, waarin inzicht wordt gegeven in de 

belangrijkste risico's.  
- liquiditeitsbegroting 
- treasury jaarplan 

11) Tussentijdse rapportages (3 keer per jaar) 
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- monitoring jaarplan aan de hand van meting realisatie voortgang doelstellingen 
- stoplicht rapportage door vergelijking met norm 

12) Notitie inzicht in vermogen  
(alleen bij belangrijke wijzigingen welke niet in begroting zijn verwerkt) 

- ontwikkeling financiële positie en financierbaarheid obv harde plannen irt normen 
AW en WSWl  

- idem inclusief zachte plannen 
- idem met verwerking volledige volkshuisvestelijke opgave  
- scenario's om financiële positie en financierbaarheid te verbeteren in relatie tot 

opgave (bijvoorbeeld verkoop).  
13) Risicoanalyse projecten 2017 (minimaal 1 keer per jaar) 

- weergave risico-inschatting top 10 projectrisico's (ontwikkelings- en realisatiefase) 
aangevuld met eventueel voorstel te nemen risicobeperkende maatregelen 

14) Risicoanalyse strategische en organisatierisico's 20175 (1 keer per 2 jaar) 
- analyse strategische- en organisatierisico's met voorstel eventueel te nemen 

risicobeperkende maatregelen.  
15) Risicoanalyse procesrisico's6 (minimaal 1 keer per 3 jaar actualisatie) 

- risico-inschatting vormt vast onderdeel van procesbeschrijvingen, 
16) (Uitvoering) intern controleplan 2015 

- 2 keer per jaar rapportage richting raad uitkomsten interne controle 
17) Belanghoudersbijeenkomst 

- direct inzicht in relatie met en verwachting belangenhouders t.a.v. maatschappelijke 
rol. 

18) Visitatierapport 2015 
- externe beoordeling 6 prestatievelden, op basis van analyse documenten en 

gesprekken stakeholders. De uitkomst van de visitatie biedt handvatten ter lering en 
verbetering.  

                                                      
5 De risicoanalyse strategisch en organisatierisico's zal in 2017 worden geactualiseerd.  
6 De risicoanalyse procesrisico's zal in 2018 integraal worden geactualiseerd. Tussentijds wordt in het kader van 

de aanpassingen van de procedures ook al aandacht besteed aan de ontwikkeling van de procesrisico's.  


