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Inleiding  
 
De RvC is een orgaan van Vryleve en dient daarmee het belang van Vryleve. Het vertrekpunt 
van het toezicht van de RvC is daarmee de maatschappelijke positie van Vryleve. Er is 
bijzondere aandacht voor: 

• Vryleve als dorpscorporatie;  

• De positionering binnen de gemeente Zevenaar; 

• De volkshuisvestelijke taak in de breedste zin (bijvoorbeeld leefbaarheid, zorg, 
levensloopbestendigheid en duurzaamheid).  

 
Om integraal toezicht te kunnen houden is het van belang om voeling te houden met wat er 
speelt op Het Gelders Eiland bij onder meer de huurders/HBV, collega-corporaties, bij de 
gemeente en bij maatschappelijke instellingen. 
De bovenstaande genoemde punten voeren de boventoon in het toezicht: een financieel 
gezonde organisatie vormt de basis. 
 
Het ideaal van Vryleve speelt zich af binnen kaders die in acht genomen moeten worden 
(wettelijke kaders, good governance). Bij de toepassing van de kaders zet de RvC het belang 
van de huurders en medewerkers voorop. Uiteraard worden ook de overwegingen van 
andere stakeholders waaronder de AW en het WSW in aanmerking genomen.  
 
Het gebruik van de verkregen informatie moet ertoe leiden dat de RvC zich op hoofdlijnen 
een oordeel kan vormen over het functioneren van Vryleve en de ontwikkeling van de 
risico’s. Hierbij gaat de RvC uit van de continuïteitsgedachte en heeft de RvC een kritische 
blik met als grondhouding vertrouwen in de directeur-bestuurder en medewerkers. 
Zorgvuldigheid op basis van voldoende en tijdige informatie is de kern van elke handeling. 
Dit moet ertoe leiden dat de directeur-bestuurder zijn/haar rol kan pakken, waarbij de RvC 
toetst en toeziet zonder te controleren. 
 

Het toezicht- en toetsingskader wordt om de drie jaar geagendeerd en indien nodig 

geactualiseerd.  
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Toezichtkader en toetsingskader  
Governance is een term voor de wijze waarop de corporatie wordt bestuurd, de interne 
beheersing en de verantwoording (zowel intern als extern). Naast een visie op toezicht en 
besturen is een toezicht- en toetsingskader van belang voor de inrichting en realisatie van 
goed bestuur (governance).  
 
Toezichtkader  
Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van een corporatie en 
omvat het geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van zijn taken moet volgen. 
Deels zijn deze regels extern bepaald en deels door de RvC zelf geformuleerd (= intern 
toezichtkader).  
Bij het (externe) toezichtkader staat de wet- en regelgeving centraal waarbinnen toezicht 
wordt gehouden, evenals de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd.  
 
Toetsingskader  
Onder toetsingskader wordt een stelsel van toetsingsdocumenten verstaan waarmee het 
toezicht kan worden gestructureerd en op een groot aantal onderwerpen kan worden 
geobjectiveerd. Het toetsingskader beschrijft de inhoudelijke kant van het toezichthouden 
om de corporatie op de juiste maatschappelijke koers te houden en de continuïteit te 
waarborgen. 
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Extern toezichtskader 

Kader Toelichting 

Woningwet De Woningwet geeft o.a. aan wat de kerntaak van corporaties is, 
wat haar werkterrein is, waar zij goedkeuring voor dient te 
vragen, wat de rol is van de RvC en op welke wijze 
verantwoording dient plaats te vinden.  
 

BTIV (Besluit 
Toegelaten Instelling 
Volkshuisvesting)  
 

Het BTIV is een nadere uitwerking van de Woningwet.  
 

RTIV (Regeling 
toegelaten Instelling 
Volkshuisvesting)  
 

Deze ministeriële regeling is een verdere uitwerking van de 
Woningwet en de BTIV.  
 

Governancecode 
Woningcorporaties 
2015  
 

De code geeft bestuurders en toezichthouders van 
woningcorporaties richtlijnen voor ‘goed bestuur en toezicht’. 
Leden van Aedes en de VTW zijn verplicht zich aan de code te 
houden. Vryleve is geen lid van Aedes maar de RvC-leden wel 
van het VTW. 
 

Aedescode  
 

Deze code geeft aan waar corporaties voor staan en waar ze op 
aangesproken kunnen worden. Leden van Aedes zijn verplicht 
om de Aedescode toe te passen. Vryleve is geen lid van Aedes 
maar onderschrijft wel de Aedescode. 
 

Beleidsregels WSW  
 

WSW beoordeelt de financiële posities van corporaties en 
bepaalt periodiek of een corporatie financieel gezond is. De 
beoordeling vindt plaats op grond van het 
risicobeoordelingsmodel.  
 

Beleidsregels ilent, Aw  
 

De Governance staat centraal in het toezicht op de individuele 
corporaties. Bij de Aw moet goedkeuring/zienswijze worden 
gevraagd voor bepaalde besluiten, wijzigingen statuten, 
herbenoemingen etc.  
 

(algemene) Wet- en 
regelgeving  
 

Net als andere rechtspersonen heeft een woningcorporatie zich 
te houden aan Algemene wetgeving (WNT, ruimtelijke ordening, 
huurrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, AVG etc.). Deze regels 
worden als bekend verondersteld en vormen ook voor 
Woonstichting Vryleve het algemene juridische kader 
waarbinnen de corporatie handelt.  
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Intern toezichtkader 

Kader Toelichting Laatste versie 
Statuten  

 
In de statuten staan bepalingen en 
grondregels die ten grondslag liggen aan 
Woonstichting Vryleve.  
Hierin staat onder andere beschreven 
welke bevoegdheden de RvC en 
bestuurder hebben.  

20-12-2018 

Reglement Raad van 
Commissarissen  

 

Dit reglement is een nadere uitwerking 
van hetgeen in de statuten staat. Het 
beschrijft de voorschriften die de RvC bij 
de uitoefening van zijn taak in acht moet 
nemen.  

 

25-09-2019 
  

Reglement Selectie- en 
Remuneratiecommissie 

Dit reglement is een nadere uitwerking 
van hetgeen in de statuten en het 
Reglement Raad van Commissarissen 
staat. Het omschrijft de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de commissie. 

 

25-09-2019 

Reglement voor de 
Auditcommissie 

Dit reglement is een nadere uitwerking 
van hetgeen in de statuten en het 
Reglement Raad van Commissarissen 
staat. Het omschrijft de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de commissie. 
 

28-11-2018 

Bestuursreglement  

 
Dit reglement is een nadere uitwerking 
van hetgeen in de statuten staat. Het 
omschrijft de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de bestuurder 
in relatie tot de RvC.  

 

02-10-2017  

Treasury- en 
Beleggingsstatuut  

 

In het Treasurystatuut zijn de 
uitgangspunten en instrumenten 
gefornuleerd die ten grondslag liggen aan 
het treasuryproces. Het statuut regelt de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van betrokkenen in het treasuryproces en 
formaliseert afspraken en procedures. Het 
beleggingsbeleid maakt onderdeel uit van 
dit statuut.  

 

03-06-2021  

Samenwerkingsovereenkomst 
tussen Vryleve en de HBV  

 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn 
de doelstellingen en uitgangspunten 
over de samenwerking opgenomen.  

 

14-09-2009 
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Toetsingskaders 

In de regel wordt het toetsingskader van een woningcorporatie gevormd door kaders die betrekking 

hebben op enerzijds de besturing en anderzijds de beheersing van de organisatie. Bij 

besturingskaders gaat het om wat de corporatie wil bereiken, voor wie en hoe. Daarnaast zijn er 

kaders die ervoor bedoeld zijn dat de corporatie in control blijft en die relevant zijn voor de 

verantwoording. 

De toetsingskaders worden daarom gesplitst in besturingskaders en beheersingskaders. 

  

Toetsingskader: besturing 

Kader Toelichting Laatste 
versie 

Ondernemingsplan 
2020 - 2024 

In het ondernemingsplan wordt vooruitgekeken en 
worden onze ambities weergegeven: wat willen we 
bereiken en hoe realiseren we dat? 

28-11-2019 

Jaarplan 2020  In het jaarplan worden onze doelstellingen benoemd en 
de resultaten die we willen bereiken 

28-11-2019 

Strategisch 
Voorraadbeleid 2020-
2024 

In dit document is het strategisch voorraadbeleid 
vastgelegd met de daarbij behorende strategieën. 

28-11-2019 

Onderhoudsbeleid In dit document wordt inzicht gegeven hoe 
Woonstichting Vryleve invulling geeft aan het onderhoud 
van haar bezit. 

3-10-2017 

Routeplanner In dit basisdocument is vastgelegd welke route 
doorlopen wordt om de transitieopgave in 2050 
afgerond te hebben.  

28-11-2018 

Raamovereenkomst 
prestatieafspraken 
2020-2024 

In dit document hebben de drie corporaties, de 
gemeente Zevenaar en de huurdersverenigingen hun 
gezamenlijke doelen en afspraken voor 5 jaar vastgelegd.  

11-12-2018 

Prestatieafspraken 
2020 

Met de gemeente Zevenaar, de twee andere corporaties 
en de drie huurdersverenigingen worden er jaarlijks 
prestatieafspraken gemaakt. 

11-12-2019 
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Toetsingskader: Beheersing 

Kader Toelichting Laatste 
versie 

(meerjaren)begroting  
2020 -2029 

De plannen van Woonstichting Vryleve worden 
financieel vertaald in de begroting. Naast een tekstuele 
beschrijving van de plannen, worden deze vertaald in 
cijfers. 
 

28-11-2019 

Reglement financieel 
beleid en beheer  
 

Het reglement financieel beleid en beheer moet er toe 
bijdragen dat de financiële continuïteit van de 
woningcorporatie niet in gevaar wordt gebracht.  
 

21-2-2019 

Inkoopbeleid In dit document worden kaders gesteld voor de bij 
inkoop betrokken medewerkers en worden mogelijke 
opdrachtnemers en leveranciers geïnformeerd over 
onze wijze van inkopen. 

15-11-2018 

Regeling omgaan met 
melden vermoeden 
misstand of 
onregelmatigheid  

 

De regeling is bestemd voor aan Woonstichting Vryleve 
verbonden personen en maakt het mogelijk om 
(anoniem) (vermoedens van) misstanden en 
onregelmatigheden te melden.  
 

20-12-2018 

Investeringsstatuut In dit document zijn de kaders en normen voor 
investeringen vastgelegd, zoals deze bij Vryleve van 
toepassing zijn. Beschreven zijn de bevoegdheden, de 
besluitvorming, het proces en het toetsingskader. 

01-10-2020 

Procuratieregeling In dit document zijn de bevoegdheden vastgelegd van 
de door Vryleve aangewezen medewerkers tot het 
aangaan van externe (financiële) verplichtingen namens 
Vryleve 

 

 

Aanvullend op bovenstaande documenten hanteert de RvC structureel de volgende documenten bij 
de invulling van zijn taak:  
- beoordelingen van externe toezichthouders (Autoriteit Woningcorporaties, WSW)  
- managementletter en accountantsverslag van de accountant  
- visitatierapporten 


