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11 JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN  

11.1 Inleiding  
In het jaarverslag over 2012 van de Raad van Commissarissen (RvC) wordt (conform de governancecode 
voor woningcorporaties) stilgestaan bij de verantwoording over het intern toezicht door de RvC op OFW en 
de wijze waarop de RvC invulling heeft gegeven aan haar rollen van werkgever, toezichthouder en “kritische 
vriend” gedurende het jaar. Dit jaarverslag van de RvC maakt onderdeel uit van de jaarstukken van Oost 
Flevoland Woondiensten. 
 
Op de website van OFW treft u de hoofdlijnen van de governancestructuur van OFW aan (inclusief van welke 
principes uit de governancecode afgeweken wordt). In het hoofdstuk ‘Duurzame Organisatie, paragraaf Good 
governance’ wordt nader ingegaan op de governance gedurende het verslagjaar 2012. 

11.2 Bericht van de RvC-voorzitter  
De RvC is in 2012, naast haar reguliere werkzaamheden, betrokken en bewogen geweest als het gaat om de 
consequenties van het beleid van het kabinet voor OFW en haar huurders. Deze harde en kille landelijke 
maatregelen treffen OFW diep in haar eigen organisatie en dwingen OFW tot fundamentele keuzes met 
vergaande consequenties. 
In 2012 is meerdere malen met de directeur-bestuurder gesproken en gediscussieerd inzake keuzes in het 
door OFW te voeren beleid en de mogelijke inhoudelijke en relationele consequenties daarvan. 
Het was een bewogen jaar, waarvan de inhoudelijke onderwerpen zich nog doorzetten in 2013 en de jaren 
daarna. 

11.3 Vergaderingen en overige bijeenkomsten 
Frequentie, aanwezigheid en voorbereiding 
De RvC heeft in 2012 vijf keer in het bijzijn van de directeur-bestuurder vergaderd. Alle RvC-leden zijn bij de 
vijf vergaderingen aanwezig geweest.  
De voorzitter van de RvC in 2012, de heer Siliakus, heeft voorafgaand aan iedere RvC-vergadering een 
voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad. In de RvC-vergadering vond over deze 
gesprekken vervolgens steeds een terugkoppeling plaats.  
De RvC kwam eenmaal buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder bij elkaar. Deze bijeenkomst 
betrof het eigen functioneren (de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC) en de voorbereiding van de jaarlijkse 
evaluatie/beoordeling van de directeur-bestuurder.  
 

Bijeenkomsten met directeur-bestuurder, MT en OR 
Voorafgaand aan twee RvC-vergaderingen heeft (zoals ieder jaar) ook in 2012 een informatieve bijeenkomst 
plaatsgevonden. Eén met betrekking tot het jaarverslag over 2011 en één over de begroting voor 2013. Hier 
zijn naast de RvC en de directeur-bestuurder, het managementteam (MT) en de ondernemingsraad (OR) bij 
aanwezig geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele thema’s nader uitgediept.  
In de jaarverslag-bijeenkomst op 23 april 2012 waren dat de ontwikkelvisie, het beleidsplan van OFW en een 
aantal kasstroomscenario’s. De kasstroomscenario’s gaven meerjarig inzicht in de uitgaven en inkomsten 
van OFW. Er werd ook ingegaan op het effect op de kasstromen van minder verkochte woningen. 
De accountant, in 2012 aangesteld, is ook aanwezig geweest bij de vergadering rondom het jaarverslag. Hij 
heeft het accountantsverslag nader toegelicht en zijn eerste indruk van OFW gegeven.  
In de begrotings-bijeenkomst op 21 november 2012 kwamen onder andere de ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de woningmarkt aan de orde. Inzichtelijk werd dat de gemeentelijke woningbouwprogramma’s in 
Dronten en omliggende gemeentes naar beneden zijn bijgesteld. Ook was er aandacht voor de mate waarin 
de bouwkavels in de nieuwbouwwijken nog niet bebouwd zijn.  
Tevens is ingegaan op de financiële positie van OFW in relatie tot de kabinetsplannen van Rutte II en criteria 
die het WSW en CFV hanteren (de begroting was opgesteld op basis van Rutte I). 
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Het afgelopen jaar zijn in de RvC-vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan de 

orde geweest: 

Jaarverslag en jaarrekening van de stichting OFW 2011 

Jaarverslag van de RvC 2011 

Jaarrekeningen van de BV’s van OFW 2011 

Samenvatting van de managementletter, het accountantsverslag en de controleverklaring 

Begroting 2013 en meerjarenprognose stichting OFW 

Treasuryjaarplan, liquiditeitsbegroting en treasurymaatregelen  

Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder 

Beoordeling financiële positie door WSW en CFV 

Benchmarkgegevens van het CFV Corporatie in Perspectief 

Aan- en verkoop van woningen 

Kwartaalrapportages  

De ontwikkelvisie en het actualiseren van het beleidsplan van OFW 

Toetsingskader voor investeringen 

Actualiseren inkoop- en aanbestedingsstatuut 

Informatieve rondrit met directeur-bestuurder langs complexen en projecten van OFW 

Diverse nieuwbouw- en moderniserings- en leefbaarheidsprojecten 

Europese, landelijke, lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt, 

woningcorporaties en meer specifiek op OFW 

Jaarlijks overleg met belanghebbenden van OFW / stakeholdersdebat 3 november 2012 (thema: 

‘samenwerking’) 

Gezamenlijke persconferentie en persbericht met gemeente over bijgestelde projectenplanning OFW 

Convenant en prestatieafspraken tussen gemeente Dronten en OFW 

Jaarverslag van de Huurders Belangen Vereniging 

Deskundigheidsbevordering RvC 

Einde RvC-lidmaatschap in 2012 van de heer P.H. Schouten / werving nieuw RvC-lid 

Benoeming M.J.A. Visser per 1 juli 2012 

Einde RvC-lidmaatschap in 2013 van de heren Siliakus en Van Kuik / werving nieuwe RvC-leden 

Toets geactualiseerde honoreringscode voor commissarissen 

De werkorganisatie / organisatieontwikkeling. 

Rapport Aedes ‘Toezicht met bite’ 

Honorering commissarissen 

WNT en staffel 

Startersleningen 

Vicevoorzitterschap en profiel voorzitter 

 

De RvC heeft in 2012 de volgende besluiten genomen (op de website van OFW zijn de uitgangspunten te 
lezen die de RvC en bestuurder bij het nemen van besluiten in ogenschouw nemen): 
 

 

Goedkeuringsbesluiten RvC 2012 

 

Jaarrekening en jaarverslag 2011 

Wijziging inkoop- en aanbestedingsstatuut 

Aankoop grond t.b.v. project De Gilden - 76 woningen 

Vervroegen aankoop door stichting OFW van appartementen Bries en Tij – VOF de Boeg i.v.m. btw-

verhoging per 1 oktober 2012  

Toetsingskader voor Investeringen 

Treasury jaarplan en treasury maatregelen 

Begroting 2013 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/131
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Aankoop woning Schouwstraat 13, Dronten 

Verkoop garages De Zoom 10 a/b Swifterbant 

Toepassen startersleningen 

Voorlopige vaststelling beleidsplan 2012-2017 ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 

 

 

Overige besluiten RvC 2011 

 

Vaststellen jaarverslag RvC over 2011 

Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC voor het over het verslagjaar 2011 gevoerde beleid 

Benoeming RvC-lid M.J.A. Visser per 1 juli 2012 

Vaststellen honorering conform honoreringscode voor commissarissen 

Benoemen en zittingstermijn functie vicevoorzitter 

Benoeming mevrouw L.M. Bouwmeester als vicevoorzitter 

Wijziging standaard Kwaliteitsprofiel RvC 

11.4 Beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 
Gedurende het jaar is de RvC door de directeur-bestuurder meegenomen in de actualisatie van het 
beleidsplan van OFW dat dateerde uit 2007. In de RvC-vergadering in april is het startdocument (de 
ontwikkelvisie) gepresenteerd en besproken. Ook is aan de orde geweest hoe met de wensen van de diverse 
stakeholders rekening is gehouden. 
 
In de november-vergadering is het beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 2012-2017 
voorlopig vastgesteld. Het voorlopig vastgestelde beleidsplan is aan de stakeholders voorgelegd voor een 
reactie. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de impact die het kabinetsbeleid van Rutte II en de criteria 
van CFV en WSW hebben op de investeringsmogelijkheden van OFW en de eerder in het jaar gemaakte 
beleidskeuzes. In de RvC-vergadering van februari 2013 is het beleidsplan door de RvC goedgekeurd. 

11.5 Oordelen CFV en WSW en aanpassing meerjarenprognose 
OFW heeft in juni 2012 als gevolg van haar financiële positie een B1-oordeel

1
 (continuïteitsoordeel) gekregen 

van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De RvC is in de vergadering van juli 2012 door de directeur-
bestuurder nader geïnformeerd. Het ontstaan van het B1-oordeel is onder meer gelegen in de 
verhuurdersheffing (Rutte I), de heffing saneringssteun door het CFV en inzakkende woningverkopen.  
 
De RvC kan zich vinden in de noodzakelijke maatregelen die de directeur-bestuurder heeft genomen en 
voornemens is te treffen. De directeur-bestuurder heeft toegelicht welke maatregelen dit zijn (zoals het 
reduceren van de projectenplanning, het terugbrengen van de uitgaven van de organisatie en aanpassing 
van het huurbeleid). De directeur-bestuurder gaf aan als uitgangspunt te hebben dat OFW door het effect 
van de genomen en te nemen maatregelen in 2013 weer een A1-oordeel

2
 heeft. Wel realiseert de RvC zich 

nu dat op dat moment de kabinetsplannen van Rutte II nog niet bekend waren en dat de 
toetsingssystematiek van het CFV in 2013 zal wijzigen (strengere normen).  

 
In juli 2012 is de RvC tevens geïnformeerd over de kredietwaardigheidsbeoordeling en het daarvan afgeleide 
beschikbare faciliteringsvolume

3
 t/m 2014 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Uit de 

beoordeling bleek dat de operationele kasstroom voldoende is om aan de aflossingsfictie van 2% (dat het 
WSW als criterium hanteert) te voldoen.  
 
Met betrekking tot het tweede WSW-criterium (de leningen bedragen maximaal 50% van de WOZ-waarden) 
gaf het WSW aan dat OFW door de relatief hoge schuld per verhuureenheid tegen de grens van dit criterium 
aanloopt. Het WSW heeft daarom in april 2012 het vrij te geven faciliteringsvolume beperkt tot investeringen 
en herfinancieringen voor 2012 en 2013 (in plaats van voor drie jaar). De faciliteringsbehoefte voor het derde 
jaar (2014) werd beperkt middels een claim.  
 

                                                      
1
 B1: de voorgenomen activiteiten brengen de corporatie op middellange termijn (3-5 jaar) in gevaar 

2
 A1: de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie 

3
 Het bedrag dat een corporatie in een jaar geborgd door het WSW kan lenen 

http://www.wsw.nl/wetenendoen/faciliteringsvolume
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In november 2012 is de RvC geïnformeerd over de impact van de kabinetsplannen van Rutte II (waaronder 
een extra verhuurdersheffing) op OFW. De begroting voor 2013 is in oktober 2012 aan de RvC verstrekt. In 
de begroting en meerjarenbegroting kon nog geen rekening gehouden worden met de effecten van de 
kabinetsplannen van Rutte II. Deze plannen waren immers op dat moment nog niet bekend. Wel was al 
rekening gehouden met Rutte I en het Lenteakkoord. 
 
De sectorinstituten hebben duidelijk gereageerd op de kabinetsplannen van Rutte II. Het WSW heeft op 22 
november 2012 naar alle corporaties een brief geschreven dat er geen faciliteringsvolume voor 2014 en 
verder beschikbaar wordt gesteld. Op 5 december 2012 heeft het CFV aangegeven dat alle corporaties de 
uitgangspunten voor de meerjarenbegroting (en de in te dienen prognosecijfers: dPi) moesten aanpassen 
aan de maatregelen uit het regeerakkoord. Het CFV heeft in de brief nadrukkelijk aangegeven dat dit door de 
RvC goedgekeurd moest worden. In januari 2013 heeft daarom een extra RvC-vergadering plaatsgevonden.  
 

De uitgangspunten van de meerjarenbegroting zijn op basis van een realistisch scenario aangepast. Er is 

uitgegaan van de tot dan toe bekende gegevens en er is rekening gehouden met de nadere richtlijnen van 

het WSW en CFV over de wijze waarop de kabinetsmaatregelen en saneringssteun ingerekend moeten 

worden.  

 

De aanpassing heeft tot gevolg dat de projectenplanning nog verder is gereduceerd en dat er bespaard zal 
worden op de kosten van planmatig onderhoud. Ook wordt nagegaan welke mogelijkheden het nieuwe 
inkomensafhankelijke huurbeleid biedt en hoe OFW de verkoop van woningen kan bevorderen. De fors 
gereduceerde projectenplanning zal in 2013 en de jaren daarna gevolgen hebben voor de werkorganisatie en 
personele bezetting.  
 
De aangepaste prognosecijfers zijn in februari 2013 ingeleverd. Uit de cijfers blijkt dat de kasstroomprognose 
meerjarig positief is, maar dat de verhouding tussen de leningportefeuille en de WOZ-waarde een knelpunt 
blijft. OFW verwacht de beoordeling van de prognosecijfers door het WSW in de eerste helft van 2013.  

11.6 Beleidscyclus en prestatieafspraken 
De Raad van Commissarissen werkt sinds een aantal jaren met prestatieafspraken tussen de RvC en de 
directeur-bestuurder. In de prestatieafspraken voor 2010 is, op aanbeveling van de visitatiecommissie, de 
aansluiting tussen beleidsplan en prestatieafspraken voor het eerst gemaakt. Bij de prestatieafspraken van 
2012 is dit verder vervolmaakt.  
 
In de prestatieafspraken voor het jaar 2012 zijn namelijk de te realiseren prestaties opgenomen die aansloten 
bij de hoofddoelstellingen en (strategische) prestaties uit het vorige beleidsplan 2007-2011 ‘Samen voor 
kansrijk’. De prestaties (acties) die genoemd worden aan het einde van de hoofdstukken in de begroting voor 
2012 waren opgenomen in de prestatieafspraken. De directeur-bestuurder heeft gedurende het jaar in de 
RvC-vergaderingen steeds verantwoording afgelegd (onder meer middels de kwartaalrapportages) over de 
mate waarin de prestatieafspraken gerealiseerd zijn.  
 
Het actualiseren van ons beleidsplan in 2012 (voor de evaluatie van de vorige beleidsperiode klikt u hier) 
heeft de kans geboden om weer een volgende stap te maken in de verbetering van de beleidscyclus. Dit 
betekent dat de begroting 2013 direct aansluit op de doelstellingen uit het beleidsplan, dat in het jaarverslag 
de resultaten staan op de geformuleerde doelstellingen en dat de prestatieafspraken met de RvC en de 
stuur- en verantwoordingsinformatie aansluiten op de geformuleerde doelstellingen. Ook deel-beleidsplannen 
zoals het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (dat in 2013 geactualiseerd wordt) zal direct 
aangesloten zijn op de doelstellingen uit het beleidsplan.  
In het jaarverslag 2012 staat een nulmeting voor het nieuwe beleidsplan. In 2013 wordt verder gewerkt aan 
het rondmaken van de beleidscyclus. De begroting 2013 is voor het eerst op dit beleidsplan gebaseerd. Het 
jaar 2012 is derhalve een overgangsjaar. 
 
OFW heeft de ambitie om het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag te digitaliseren, waarbij de stukken 
digitaal op elkaar aansluiten. Aangezien hier landelijk nog weinig ervaring mee is, zal waarschijnlijk sprake 
zijn van een groeiproces. 
Gezien het verder rondmaken van de beleidscyclus is het de vraag of in de toekomst nog aparte 
prestatieafspraken opgesteld moeten worden, aangezien er een grote overlap is met de acties zoals die 
genoemd worden in de begroting. 

http://www.transparantofw.nl/jaarverslag-2011/F_1081/Onzevisie1.Beleidspla1/aDU1202_Evaluatie-Beleidsplan-Samen-voor-kansrijk.aspx
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11.7 Toezicht op verbindingen 
De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen en deelnemingen die de stichting OFW heeft. 
Via de kwartaalrapportages en de RvC-vergaderingen is de RvC in 2012 over deze verbindingen 
geïnformeerd, dan wel heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. Middels het jaarverslag en de 
geconsolideerde jaarrekening is hierover verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC. 
 

 OFW Projectontwikkeling BV heeft een 50 procent-deelname in ‘De Boeg VOF’ (voor het andere deel 
wordt deelgenomen door aannemer Mateboer Bouw BV).  
In 2009 is appartementencomplex Tij in Dronten door de ‘De Boeg VOF’ gerealiseerd. Van de 30 
appartementen zijn er 26 verkocht. De vier overige appartementen werden vanuit de VOF verhuurd. 
In september 2012 zijn deze vier appartementen overgedragen aan stichting Oost Flevoland 
Woondiensten (OFW). Doelstelling is om de appartementen op termijn te verkopen. 
Eind 2010 is vanuit de VOF gestart met de bouw van appartementencomplex Bries (24 
koopappartementen) in de wijk De Boeg in Dronten. In 2011 heeft de RvC het bestuursbesluit 
goedgekeurd om de appartementen zowel te koop als te huur (vrije sector) aan te bieden.  
De oplevering van de Bries heeft in het derde kwartaal van 2012 plaatsgevonden. Dit was de laatste 
bouwactiviteit van de ‘De Boeg VOF’. In september 2012 zijn 23 appartementen van de Bries vanuit 
de Boeg VOF overgedragen aan stichting OFW. De afwikkeling van ‘De Boeg VOF’ is nagenoeg 
afgerond. De VOF is op 31 december 2012 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 De stichting Leefbaarheidsfonds OFW (door stichting OFW in 2009 opgericht) heeft ook in 2012 weer 
een aantal leefbaarheidsinitiatieven ondersteund. 

11.8 Naleving wet- en regelgeving 
In de oordeelsbrief van het Ministerie werd aangegeven dat OFW een perceel grond meer dan tien jaar in 
bezit heeft zonder dat dit een (woning)bouwbestemming heeft. Dit is niet toegestaan. Begin 2013 heeft de 
RvC de verkoop van het perceel grond goedgekeurd.  

11.9 Governancecode 
Per 1 juli 2011 is de geactualiseerde Governancecode van kracht (de normen / principes uit de 
Governancecode waar OFW niet aan voldoet of van afwijkt leest u op de website van OFW, hier is in 2012 
ten opzichte van 2011 niets gewijzigd).  
 
In de vernieuwde code is ten opzichte van de vorige een aantal wijzigingen aangebracht. In 2011 is al een 
deel van de wijzigingen geïmplementeerd en in 2012 is een Toetsingskader voor Investeringen opgesteld en 
goedgekeurd door de RvC. 
De statuten van OFW moeten, conform de Governancecode, nog aangepast worden aan de maximale 
zittingstermijn van RvC-leden (twee periodes van vier jaar). Dit is al wel in het Reglement van de RvC 
aangepast. OFW wacht met het aanpassen van de statuten tot de herziene Woningwet van kracht is. Hieruit 
vloeien mogelijk nog andere wijzigingen voort. In 2012 heeft één RvC-lid afscheid genomen die langer dan 
acht jaar zitting had in de RvC. Nu voldoet de voltallige RvC aan het criterium van de zittingstermijn van 
maximaal twee periodes van vier jaar. 
 
Op de bezoldiging van de directeur-bestuurder is conform de governancecode,  de sectorbrede 
beloningscode bestuurders woningcorporaties uit 2011 van toepassing. Aan de hand van onafhankelijke 
onderzoek en deze code is een inschaling bepaald. Zie verder onder ‘Werkgeversrol RvC’. 

11.10 Risicomanagement 
 Op 21 november 2011 heeft de RvC het door directeur-bestuurder vastgestelde Treasury jaarplan 

2012 (waarvan de basis in het Treasurystatuut van OFW ligt) en te nemen treasurymaatregelen 
besproken en goedgekeurd. Op 21 november 2012 is het Treasury jaarplan en te nemen 
maatregelen voor 2013 goedgekeurd. 

 In 2012 is, zoals de governancecode voorschrijft, een Toetsingskader voor Investeringen door de 
directeur-bestuurder opgesteld en door de RvC goedgekeurd. Het is een handelingskader voor de 
directeur-bestuurder en een toetsingskader voor de RvC. 

 Op verzoek van de RvC heeft OFW in 2012 (de naleving van) haar Inkoop- en aanbestedingsstatuut 
laten toetsen. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van KPMG is het Inkoop- en 
aanbestedingsstatuut aangepast. De belangrijkste wijziging betreft de toevoeging van een hoofdstuk 
over risicoanalyse bij inkoop en aanbesteding.  

 Tijdens het informatieve gedeelte van de RvC-vergadering van november is nader ingezoomd op (de 
ontwikkelingen op en het onderzoek naar) de woningmarkt en welke risico’s zich voordoen. Ook is 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/126
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ingegaan op de financiële positie van OFW in relatie tot de kabinetsplannen en criteria van het CFV 
en WSW. Het MT en de OR waren hier ook bij aanwezig.  

 Tijdens het informatieve gedeelte van de RvC-vergadering van april is een presentatie gegeven over 
de ontwikkelvisie en het nieuwe beleidsplan. Ook is een aantal kasstroomscenario’s toegelicht. De 
kasstroomscenario’s gaven meerjarig inzicht in de uitgaven en inkomsten van OFW. Er werd ook 
ingegaan op het effect op de kasstromen van minder verkochte woningen. Het MT, de OR en de 
accountant waren hier ook bij aanwezig. 

 In december 2012 heeft een aantal commissarissen een training gevolgd over risicomanagement. 
 

11.11 Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden 
OFW heeft in 2012 een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd over het thema ‘samenwerking’. De 
stakeholdersbijeenkomsten in 2007, 2008 en 2009 gingen over het beleid van OFW in het algemeen. Uit de 
evaluatie bleek dat stakeholders behoefte hadden aan verdieping. Voor de bijeenkomsten in 2010 en 2011 is 
nadrukkelijk gekozen om er een aantal thema’s uit te lichten. In 2010 was dit ‘duurzaamheid’ en in 2011 
‘leefbaarheid’. De verdieping op thema’s is gebruikt bij de actualisatie van het beleidsplan in 2012.  
Bij de stakeholdersbijeenkomst zijn naast het bestuur, het MT, de OR en medewerkers van OFW ook RvC-
leden aanwezig geweest en zij hebben actief deelgenomen aan de tafelsessies met de stakeholders. Van de 
bijeenkomst is een verslag gemaakt.  
 
Naast het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten laat OFW zich vierjaarlijks visiteren. In 2013 vindt dit 
voor de derde keer plaats. 

11.12 Externe waardering 
De RvC heeft in 2012 kennisgenomen van de externe waardering voor OFW.  

 Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, was op 3 september te gast in de 
Kampanje in Dronten. Hier verrichte zij ondersteund door gedeputeerde Bliek, voorzitter HBV 
Corjanus en directeur-bestuurder Sweringa OFW de officiële handeling als markering van de 1500e 
duurzaam gemoderniseerde woning van OFW. Minister Spies was blij met een corporatie als OFW, 
die, aldus de Minister, geen eendagsvlieg is op het gebied van duurzaam verbouwen. 

 OFW is beste Klimaatstraatfeest-corporatie van 2012. Door de enorme inzet van de bewoners van 
de Fruithof scoorde OFW het beste van alle corporaties.  

 De Federatie Zakenvrouwen heeft op 1 december een award uitgereikt aan directeur-bestuurder 
Truus Sweringa in de categorie 'Publieke Topvrouw'. De jury koos voor haar, omdat ze haar een 
vrouw vinden die vasthoudt aan haar eigen visie en in staat is om binnen de eigen organisatie en ten 
aanzien van alle stakeholders in haar werkgebied altijd de eigen gekozen doelstellingen voor ogen te 
houden. In een traditionele mannenwereld toont ze lef en slagkracht. Ze weet precies waar ze het 
over heeft en voor kritische vragen is ze niet bang. 

 Truus Sweringa was samen met nog twee vrouwen genomineerd voor de titel Flevolandse 
Zakenvrouw van het jaar in de categorie managers. De winnaressen werden op 26 juni 
bekendgemaakt. Marlou Boot van Brandweer Flevoland won uiteindelijk in deze categorie. 

 OFW is er in 2012 wederom in geslaagd om het kwaliteitslabel KWH te halen.  

11.13 Huurders Belangen Vereniging 
De RvC-leden die op voordracht van de HBV in de RvC zitting hebben, hebben zo’n één à twee keer per jaar 
contact met de HBV (bijvoorbeeld door het bijwonen van een vergadering van de HBV). De RvC heeft met 
belangstelling kennis genomen van het jaarverslag over 2011 van de Huurders Belangen Vereniging (HBV).  

11.14 Ondernemingsraad 
Op 24 mei 2012 heeft een delegatie van de RvC een ontmoeting met de OR gehad. RvC en OR hebben 
afgesproken om elkaar jaarlijks (en indien gewenst dan wel noodzakelijk twee keer per jaar) te ontmoeten in 
een informele setting. Vanuit de RvC zal de delegatie steeds wisselen.  

11.15 Geschillenadviescommissie 
In 2012 zijn drie geschillen aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd waarover de commissie een 
advies heeft uitgebracht aan het bestuur. Dit advies is overgenomen door het bestuur. In de 
kwartaalrapportages is de RvC op de hoogte gebracht over het aantal en de aard van de geschillen.  

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_4821_Verslag_Stakeholdersdag_12.pdf
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11.16 Samenstelling RvC en onafhankelijkheid leden 
De RvC van OFW bestond op 31 december 2012 uit vijf personen (3 mannen en 2 vrouwen), allen 
onafhankelijk in de zin van de Governancecode voor woningcorporaties. In de bijlage bij dit verslag zijn de 
personalia van de RvC en directeur-bestuurder gevoegd. 
 
Per 1 juli 2012 was er een vacature ontstaan in de RvC, wegens het aftreden van de heer ir. P.H. Schouten 
(niet meer herbenoembaar wegens het einde van zijn zittingstermijn). In 2011 is de openbare werving van 
een nieuw RvC-lid opgestart. Er is daarbij gebruikgemaakt van de diensten van een werving- en 
selectiebureau. Per 1 juli 2012 is mevrouw M.J.A Visser voor een periode van vier jaar benoemd als RvC-lid.  
Vanaf het moment van haar benoeming voldoet de RvC niet meer aan het in haar eigen kwaliteitsprofiel 
gestelde dat minimaal drie van de vijf RvC-leden woonachtig zijn in de gemeente Dronten. Mevrouw Visser 
woont in Amsterdam, mevrouw Bouwmeester in Almere en de heer Van Boven in Emmeloord. Bij de werving 
en selectie is wel nadrukkelijk gezocht naar een kandidaat die aan het volledige kwaliteitsprofiel voldeed, 
waaronder het woonachtig zijn in de gemeente Dronten. Met de benoeming van mevrouw Visser meent de 
RvC voor het overige een goed RvC-lid te hebben gevonden. Twee leden van de RvC (de heer Van Kuik en 
de heer Siliakus) zijn wel woonachtig in de gemeente Dronten en kunnen de signalen uit de Drontense 
gemeenschap goed opvangen. Het kwaliteitsprofiel is hierop aangepast.  
De heer Van Kuik en de heer Siliakus treden per 1 januari 2014 af. Bij de werving en selectie van de nieuwe 
RvC-leden wordt als specifieke ‘eis’ gesteld dat het woonachtig zijn in Dronten de voorkeur geniet.  
 

Kwaliteitsprofiel 

De RvC heeft in 2012 aan het standaardkwaliteitsprofiel een aanvullend profiel voor de functie van 
voorzitter toegevoegd. Naar aanleiding van de zelfevaluatie van de RvC is ook de functie van vicevoorzitter 
opgenomen in het kwaliteitsprofiel. Het betreft een functie die ieder jaar rouleert tussen de RvC-leden die 
geen voorzitter zijn. In de jaarlijkse zelfevaluatie wordt besloten wie de opvolgende vicevoorzitter wordt. 
Daarnaast zijn de algemene eisen die voor ieder lid gelden en de specifieke deskundigheden in het profiel 
geherformuleerd. 
 

11.17 Integriteit 
De statuten, Governancecode en het reglement van de RvC bevat bepalingen betreffende het vermijden van 
(de schijn van) belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en RvC-leden/directeur-bestuurder. 
Er hebben in 2012 geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder hadden geen 
nevenfuncties waarbij er sprake was van (een schijn van) belangenverstrengeling tussen OFW en de 
directeur-bestuurder of de RvC. 

11.18 Tweegesprekken en zelfevaluatie RvC 
De individuele leden van de RvC zijn, zoals ieder jaar gebruikelijk is, in 2012 beoordeeld op hun 
functioneren. Het betrof zowel een toekomstgericht als een terugblikkend tweegesprek waarbij de voorzitter 
en het lid elkaar wederzijds beoordelen.  
Daarnaast had de RvC op 14 september 2012 een RvC-breed evaluatiegesprek met betrekking tot het eigen 
functioneren van de RvC. Er is stilgestaan bij de gevoerde werkwijze, de onderlinge verhoudingen, de 
verdere professionalisering en wijze van deskundigheidsbevordering binnen de RvC. Zowel de 
tweegesprekken als de zelfevaluatie hebben plaatsgevonden met als uitgangspunt de aanbevelingen van de 
VTW en de Governancecode voor woningcorporaties. Daarnaast is er een eerste doorkijk gemaakt naar 
2013, waarin de RvC-leden de heren Siliakus (voorzitter) en Van Kuik deze RvC 31 december 2013 zullen 
gaan verlaten. De RvC heeft afgesproken dat, nadat de twee nieuwe RvC-leden per 1 januari 2014 benoemd 
zijn, uit hun midden een nieuwe voorzitter gekozen wordt. 

11.19 Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening 
In 2012 heeft de RvC de volgende activiteiten ondernomen om haar deskundigheid verder te bevorderen: 

 De RvC heeft op basis van de stukken van OFW (zoals de begroting en meerjarenprognose) een 
training ‘Financieel beleid voor Toezichthouders’ gevolgd. 

 Twee RvC-leden en de directeur-bestuurder hebben deelgenomen aan een regionale 
themabijeenkomst van Aedes en de VTW over het samenspel tussen de RvC en de directeur-
bestuurder. 

 Eén RvC-lid heeft deelgenomen aan een actualiteitenbijeenkomst van Ernst & Young over 
toezichthouden op woningcorporaties. 

 Vier RvC-leden hebben deelgenomen aan de Aedes-training Risicomanagement voor 
Commissarissen. 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_1599_Kwaliteitsprofiel_RvC.pdf
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 In 2012 is een afvaardiging van de RvC aanwezig geweest bij VTW-bijeenkomsten.  

 De jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC. 
 

De leden van de RvC hebben (naast reguliere (vergader)stukken) in 2012 kennisgenomen van de 
belangrijkste (digitale) publicaties van Aedes, de VTW, de Woonbond, de door OFW samengestelde 
knipselkrant, de e-nieuwsbrief van OFW en het bewonersblad van OFW ‘Vizier’. 

11.20 Accountant 
KPMG Accountants NV is na een accountantsselectie in 2010 door de RVC benoemd tot nieuwe accountant 
vanaf verslagjaar 2011. De benoeming geldt voor vier jaar. De verrichte werkzaamheden zijn voor het eerst 
geëvalueerd in 2012. De RvC beoordeelt deze werkzaamheden positief. 
 
De accountant heeft in de RvC-vergadering van april 2012 (waarin het jaarverslag is besproken) aangegeven 
dat de kwaliteit van de interne organisatie als voldoende tot goed kan worden bestempeld. 
 
Op verzoek van de RvC heeft OFW (de naleving van) haar Inkoop- en aanbestedingsstatuut laten toetsen 
door KPMG en CBB.  
 
In 2012 geeft Ernst & Young advies over de aangifte van de vennootschapsbelasting voor 2010. 

11.21 Werkgeversrol RvC 
De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben, zoals ieder jaar, in november 2012 een beoordelings-
/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.  
Ook zijn er in 2012 gesprekken gevoerd met directeur-bestuurder inzake de rechtspositie. Aanleiding 
hiervoor waren de normeringen vanuit de landelijke governance en het resultaat van een onafhankelijk 
onderzoek naar de rechtspositie van de directeur-bestuurder. Als resultaat hiervan zijn in november 2012 bij 
het jaarlijkse evaluatiegesprek de eerste afspraken vastgelegd. 
 
In de geldende arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder is opgenomen dat de bestuurdersbeloning 
geïndexeerd wordt met de CAO loonsverhogingen. De directeur-bestuurder ziet hier, op voorstel van de RvC 
in het evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder, met ingang van 1 januari 2013 vanaf. 
In de jaarrekening worden de hoogte en structuur van de bestuurdersbeloning weergegeven. 
 
Wet normering topinkomens 
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft eind 2012 normen (een staffel) vastgesteld voor de bezoldiging 
van bestuurders (en commissarissen) van woningcorporaties. Afhankelijk van de grootte (aantal woningen) 
van de corporatie geldt een maximum bezoldiging. De normen zijn een aanvulling op de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) die de Eerste Kamer op 6 november 2012 heeft aangenomen.  
 
De RvC ondersteunt de doelstelling achter de WNT (de sectorbrede beloningscode bestuurders 
woningcorporaties past daarbinnen), maar wijst de juridische uitwerking af.   

11.22 Commissarissenhonorering 
Het totaalbedrag van de commissarissenhonorering bedroeg in 2012 totaal 43.481,40 euro (inclusief 283,50 
euro onkostenvergoeding). In de jaarrekening is de commissarissenhonorering gespecificeerd weergegeven.  
De RvC heeft in 2012 de gewijzigde honoreringscode en de BTW-plicht (per 1 januari 2013) voor 
commissarissen besproken. De honorering is aangepast aan de hand van de gewijzigde honoreringscode en 
de BTW-plicht wordt uitgevoerd.  
De Wet Normering Topinkomens (WNT) die de Eerste Kamer op 6 november 2012 heeft aangenomen is ook 
van toepassing op de honorering van commissarissen. De RvC wacht de bodemprocedure die de VTW voert 
af. 

11.23 Werkorganisatie 
Het jaar 2012 was voor iedere medewerker van OFW een bewogen jaar. Ondanks de economische crisis, 
die ook OFW raakte en zal blijven raken, is er hard gewerkt om onze huurders tevreden te houden en ons 
woningbezit in goede staat te houden. OFW is in 2012 voor iedere inwoner van Dronten weer duidelijk 
zichtbaar geweest in Dronten. 
Namens de voltallige RvC wil ik iedere medewerker van OFW daarvoor graag bedanken. 
Dezelfde crisis zal OFW en haar medewerkers in 2013 ook weer blijven raken, wat tot inhoudelijke ingrepen 
in de werkorganisatie kan leiden.  
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De RvC ziet er op toe dat het proces zorgvuldig verloopt en dat het op basis van strikte noodzakelijkheid 
gebeurt waarbij de organisatie zich als een goed werkgever zal opstellen. 

11.24 Goedkeuring jaarverslag en decharge 
De jaarrekening is in opdracht van de RvC door KPMG gecontroleerd. De RvC heeft zich over de uitkomst 
van het onderzoek door KPMG laten informeren en is tot de conclusie gekomen dat de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de activiteiten en de financiële positie van OFW. 
 
Als voorzitter van de RvC van OFW besluit ik daarom met het volgende. De RvC keurt de door de directeur-
bestuurder vastgestelde jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag over 2012 goed. De 
RvC besluit de directeur-bestuurder decharge te verlenen voor het over het verslagjaar 2012 gevoerde 
beleid. 
 
Dronten, april 2013 
M. Siliakus MBA,       
Voorzitter Raad van Commissarissen,       
Oost Flevoland Woondiensten 
  


