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Jaarverslag Raad van Toezicht Raamwerk 2021  
10 mei 2022 

 

1. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering   

 

Vooraf merkt de Raad van Toezicht (RvT) op dat het jaar 2021 nadrukkelijk in het teken van 
professionalisering van het toezicht stond. Dat heeft invulling gekregen in de uitwerking van 
het thema “Werkwijze van de RvT”. Het resultaat hiervan is opgenomen in een document 
“Good Governance Raad van Toezicht Raamwerk”. In dit jaarverslag wordt het proces verder 
beschreven. Daarnaast zijn belangrijke onderwerpen in 2021 geweest de bestuursstructuur 
van Raamwerk en de meerjarenstrategie van Raamwerk. Ook aan deze beide onderwerpen 
is door de RvT veel aandacht besteed en zijn belangrijke stappen gezet. Ook dat wordt 
verder in dit verslag uitgewerkt. 
 
Uitgangspunten bij de inrichting van de organisatie 

De RvT ziet toe op het algemeen beleid van Raamwerk zoals het bestuur dat voert en zij ziet 

toe op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Specifieke bevoegdheden van de RvT 

zijn neergelegd in de statuten van Raamwerk.   

 

Het bestuur van Raamwerk is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, de 

strategiebepaling, de positionering en de allocatie van middelen. Het bestuur stelt daarvoor 

het instellingsbeleid, de begroting en de jaarrekening op, legt deze ter goedkeuring voor aan 

de raad van toezicht en legt daarnaast verantwoording af aan externe instanties.  

  

Directie en management geven leiding aan de operationele organisatie, zij zijn 

verantwoordelijk voor (het inrichten van) de werkprocessen, uitkomsten en resultaat, interne 

en externe afstemming, interne en lokale externe communicatie en het onderhouden van het 

lokale netwerk.  

  

De medezeggenschap (Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR)) 

volgen, toetsen en beïnvloeden het instellingsbeleid. De OR en CCR doen dit op grond van 

hun taakstelling zoals neergelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR), respectievelijk 

de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Specifiek voor de CCR spelen 

de decentrale cliëntenraden ook een belangrijke rol in de medezeggenschap voor cliënten.  

  

Bestuur en toezicht 

Er is sprake van een eenhoofdig bestuur: de heer Hans de Cocq van Delwijnen vervult de rol 

van bestuurder. Daarbij wordt hij ondersteund door het directieteam dat bestaat uit: mevrouw 

Leonie van Son (directeur Zorg & Kwaliteit), de heer Arjan Kolkman (directeur Financiën & 

Vastgoed), mevrouw Ariënne Hoogendoorn (manager Personeel en Organisatie) en Trudy 

Janson (bestuurssecretaris Beleid en Kwaliteit). 

 

Taken 

De RvT heeft als primaire doelstelling toe te zien of Raamwerk haar maatschappelijke functie 
vervult en efficiënt en effectief met haar middelen omgaat. Hiertoe toetst de RvT of de 
bestuurder van Raamwerk bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken 
een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle partijen die bij de 
stichting betrokken zijn.  
 
Centraal in het toezicht staat de maatschappelijke opdracht van Raamwerk: het bieden van 

een betekenisvol leven aan cliënten. Wat betekenisvol is, daarin is de cliënt leidend. Dat 

gebeurt vanuit de visie ‘Gewoon leven - gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’. 
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Uitgangspunten daarbij zijn, dat de cliënt autonoom is, de regie heeft over zijn of haar eigen 

leven, keuzes kan maken, zich kan ontplooien, een voor zichzelf zinvol leven kan leiden en 

naar vermogen kan bijdragen aan de samenleving.  

 
In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de RvT in ieder geval de volgende 
specifieke taken tot zijn verantwoordelijkheid:  

• het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene 

gang van zaken; 

• het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door benoeming, 

beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de raad van bestuur; 

• het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door  benoeming,  

beoordeling  en  zo  nodig  schorsing en/of ontslag van leden van de raad van toezicht; 

• het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de 

raad van bestuur; 

• het bewaken van de strategie en het toezicht houden op de risico’s die aan de activiteiten 

van de stichting zijn verbonden; 

• het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen; 

• het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en 

regelgeving. 

 

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvT zich naar missie, visie en 

strategie van Raamwerk, hierbij rekeninghoudend met het feit dat Raamwerk een organisatie 

met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is, zoals vastgelegd in de 

Governancecode Zorg. 

 

De RvT vervult verschillende rollen: naast toezichthouden, heeft ze de rol van werkgever van 

de bestuurder en functioneert de RvT als adviseur en klankbord van het bestuur (en directie).  
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2. Samenstelling Raad van Toezicht 2021 

 

Een lid van de RvT heeft na benoeming volgens de statuten zitting voor een periode van 

maximaal 4 jaar. Conform de statuten kent de RvT een rooster van aftreden. Het rooster van 

aftreden waarborgt de continuïteit in de samenstelling van de RvT. Een lid dat volgens rooster 

aftreedt, is volgens de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van eveneens 

maximaal 4 jaar.   

 

Met ingang van 31 augustus 2021 heeft de heer Gerrit Kleijheeg de RvT van Raamwerk 

verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden.  

 

Een lid van de RvT (de heer Jos Brinkmann) is herbenoemd  per 1 december 2021 volgens 
het rooster van aan- en aftreden voor een 2e termijn. 
 
 
Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2020 
 

 
 
 
De raad van toezicht kent drie commissies en een agendaoverleg 

• Auditcommissie (bestaande uit de leden I. Frijters, voorzitter en E. Olde Bijvank); 3 x per 

jaar 

• Remuneratiecommissie (bestaande uit de leden G. Kleijheeg, voorzitter, en J. Brinkmann); 

1 x per jaar. Na vertrek van G.Kleijheeg heeft I. Frijters het voorzitterschap van deze 

commissie overgenomen. 

• Commissie Kwaliteit en veiligheid (bestaande uit de leden H. Beelen, voorzitter, en G. 

Kleijheeg); 3 x per jaar Na vertrek van G Kleijheeg zal een nieuw lid voor de RvT worden 

geworven, tevens lid van deze commissie.  

 

 

  

 

Naam Functie Aandachtsgebied/ 

Commissies 

Eerste 
benoeming 

Einde 
eerste 
termijn 

Laatst mogelijke actieve jaar  

uitgaande van herbenoeming 

De heer G. 
Kleijheeg 

Lid en 
vice 
voorzitter  

- Voorzitter Remuneratie en 
Selectiecommissie 

- Lid Commissie Kwaliteit 
en Veiligheid 

- Aandachtsgebied Kwaliteit 
van zorg en Veiligheid 

01-10-2014 01-10-
2018 

Per 31 augustus 2021 is de heer  

G. Kleijheeg uit de Raad van Toezicht.getreden. 

 

 

Mevrouw drs. 
H.M. Olde 
Bijvank, MRE 

Lid  - Lid Auditcommissie 
- Aandachtsgebied Bouw 

12-09-2016 12-09-
2020 

2024 

De heer J.V.D. 
Brinkmann 

Voorzitter - Lid Remuneratie en 
Selectiecommissie 

01-12-2017 01-12-
2021 

2025 

Mevrouw I.M.S 
Frijters 

Lid - Voorzitter Auditcommissie 
- Voorzitter 

Remuneratiecommissie 

01-09-2018 01-09-
2022 

2026 

De heer H. 
Beelen 

Lid - Voorzitter Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid 

- Aandachtsgebied Kwaliteit 
van zorg en Veiligheid 

- Lid op voordracht 
cliëntenraad 

01-04-2020 01-04-
2024 

2028 
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3. Bijeenkomsten Raad van Toezicht 

 
In 2021 hebben vier vergaderingen van de RvT plaatsgevonden in aanwezigheid van het 
bestuur (15 maart, 17 mei, 4 oktober, 6 december 2021). 
De vergaderingen van de RvT worden voorbereid in het agendaoverleg met het bestuur en 
de voorzitter van de RvT. De concept agenda wordt voorgelegd aan de voltallige RvT. 
 

Iedere keer voorafgaande aan de RvT-vergadering overlegt de RvT kort in afwezigheid van 

het bestuur om de vergadering voor te bespreken en eventuele vertrouwelijke 

aandachtspunten te bespreken. 

 

Tussentijds heeft ad hoc basis een aantal keren overleg plaatsgevonden tussen de RvT 

onderling en met het bestuur.  

 

Inhoud van de bijeenkomsten 

In de overleggen zijn in 2021 o.a. de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: 

• Strategie en beleid 

• Zorg: kwaliteit en veiligheid 

• Financiën en Vastgoed 

 

Voor een volledig overzicht van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en de besluiten 

die genomen zijn in de RvT-vergaderingen wordt verwezen naar bijlage 1 en bijlage 2.  

 
Ook in 2021 heeft de Covid-19 pandemie impact gehad op zowel de agendavoering als wel 
de manier waarop er is vergaderd. Bijna alle vergaderingen hebben digitaal plaatsgevonden. 
De twee themabijeenkomsten hebben doorgang gevonden met fysieke aanwezigheid van de 
deelnemers. Zowel de digitale als de fysieke bijeenkomsten zijn naar tevredenheid verlopen. 
Raamwerk heeft als organisatie adequaat ingespeeld op de maatregelen, zodat de impact 
van Covid-19 voor de cliënten relatief beperkt is gebleven. Dit is voortdurend een punt van 
aandacht geweest, op elke vergadering van de RvT. 
 
Bijeenkomsten commissies 
De Auditcommissie is in 2021 driemaal bij elkaar gekomen, waarvan tweemaal een deel van 

de vergadering de accountant aanwezig was. Onderwerpen waren o.a. de financiële 

onderwerpen zoals de managementletter 2020, jaarrekening 2020, accountantsverklaring 

2020 – en jaarverslag 2020, controleplan accountant, reglement Auditcommissie, 

vermogenspositie Raamwerk, uitgangspunten en concept Begroting 2022, kwartaal- en 

halfjaarcijfers, GREX, risicomanagement, e.d.  

 

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is in 2021 driemaal bij elkaar gekomen. Onderwerpen 

waren o.a. stand van zaken Corona; de notitie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT en de wijze 

hoe over het onderwerp Kwaliteit het gesprek kan worden gevoerd in de commissie; het 

toezichtbezoek van de IGJ over implementatie Wet zorg en dwang, het 

cliëntervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ de risicoanalyse Zorg en Bedrijfsvoering 2021, 

het kwaliteitsjaarverslag 2020, de niet-financiële kwartaalgegevens. 

 

De Remuneratiecommissie heeft overleg gevoerd over de beloning van de RvT en de 

werving van een nieuw lid van de RvT. Eind 2021 is er een nieuw lid van de raad van 

toezicht geworven voor de portefeuille Kwaliteit en HR. Per 1 januari 2022 is de heer Frido 

Kraanen aangetreden. Daarnaast is het jaargesprek in januari 2021 met de bestuurder 

gevoerd. Eind 2021 heeft de Remuneratiecommissie gesprekken gevoerd met de bestuurder 

om de mogelijkheid te verkennen van de wens van de bestuurder om een overstap te maken 



6 
06d Jaarverslag RvT Raamwerk 2021 DEF 
 

naar een nieuwe functie als Directeur Vastgoedontwikkeling binnen Raamwerk. Hiertoe 

hebben beide partijen begin 2021 naar tevredenheid afspraken kunnen maken. 

 

Jaargesprek bestuurder 

Het jaargesprek met de bestuurder heeft plaatsgevonden op 18 januari 2021 met de leden 

van de remuneratiecommissie. Het jaargesprek was een open gesprek waarbij de  RvT 

positief terugkijkt naar de resultaten in het afgelopen jaar. Ook is stilgestaan bij enkele 

aandachtspunten voor komend jaar. Het verslag is besproken in de voltallige RvT 

 

Themabijeenkomsten 2021 

In 2021 hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden. Op 21 juni 2021 heeft de RvT 
met de bestuurder het thema “Werkwijze van de RvT” besproken. Aan de orde zijn geweest 
de visie op toezicht, de informatiebehoefte en de ondersteuning van de RvT. Dit is 
opgenomen in het document “Good Governance Raad van Toezicht Raamwerk”. Teven is 
besproken hoe de RvT en bestuur zich verhouden tot elkaar en hoe kan worden 
geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking.  

 

In de themabijeenkomst op 1 november 2021 zijn de thema's Meerjarenbeleid Raamwerk 

2022 – 2024 besproken. Deze zijn besproken in aanwezigheid van het directieteam en de 

bestuurder. Deze bijeenkomst had tot doel bij te dragen aan een breed gedragen en 

ambitieuze meerjaren- beleidsnotitie die richting geeft aan Raamwerk in de jaren 2022 - 

2024. 

 
Zelfevaluatie en toezichtskader 
De RvT van Raamwerk heeft in 2020 en 2021 een vervolg gegeven aan de zelfevaluatie uit 
november 2019. Er hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden waarin thema’s zijn 
besproken die de RvT wil ontwikkelen en verder vorm wil geven. In het voorjaar 2020 is 
besloten om een bijeenkomst plaats te laten vinden onder externe begeleiding.  
 
De concrete vraag van de RvT was om in een aantal stappen gezamenlijk en het 
functioneren van de RvT verbeteren en een gezamenlijk beeld te ontwikkelen hoe het 
toezicht de komende jaren van toegevoegde waarde zal zijn voor het Raamwerk.  

De resultaten van de inventariserende gesprekken zijn in een plenaire bijeenkomst op 8 
oktober 2020 met elkaar gedeeld. Tijdens deze sessie hebben we het gehad over de 
samenwerking binnen de RvT en reflectie op ieders kwaliteiten en valkuilen. Naast deze 
persoonlijke benadering hebben we in 2020 en 2021 eveneens stilgestaan bij het invullen 
van de visie op toezicht en hoe we deze in praktijk brengen 

In grote lijnen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest in besprekingen van de 
RvT 

1. Toezichtvisie 
2. Reglement RvT 
3. Toezichtskader (incl Informatieprotocol 2021) 
4. Reglementen 

1. Remuneratiecommissie 
2. Auditcommissie  
3. Commissie Kwaliteit & Veiligheid (concept) 

5. Ondersteuning van de RvT 

Al deze onderwerpen zijn met behulp van Ramon van ’t Wout (stagair RvT) uitgewerkt in 
documenten, die we als RvT in de vergadering van 6 december 2021 hebben vastgesteld, 
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met uitzondering van de het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de 
commissie Kwaliteit & Veiligheid: deze worden in 2022 vastgesteld. 

Bestuursstructuur Raamwerk 

De RvT van Raamwerk heeft medio 2021 een advies gevraagd over de gewenste 

bestuursstructuur van Raamwerk. Aanleiding voor de vraag is de ervaren werkbelasting door 

de huidige bestuurder en de ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille van Raamwerk.  

 
Met het oog op deze laatste opgave heeft de RvT een onafhankelijk onderzoek laten 
verrichten naar de bestuursstructuur van Raamwerk. Daar is het advies uit naar voren 
gekomen om tijdelijk, voor de periode van 3 jaar, een directeur Vastgoed aan te stellen.  
 
De huidige bestuurder heeft aangegeven de tijdelijke positie van Directeur Vastgoed te 
ambiëren. In het najaar 2021 heeft hiertoe een aantal constructieve gesprekken 
plaatsgevonden en is dit traject uitgewerkt. Concreet betekent dit voornemen een wijziging in 
de bestuursstructuur van Raamwerk waarbij vanaf 1 juli 2022 de huidige bestuurder de rol 
van directeur Vastgoed op zich zal nemen en er een nieuwe bestuurder geworven zal 
worden. Deze stappen zijn in 2021 in gang gezet en zullen in  2022 geeffectueerd worden.  
 
Honorering Raad van Toezicht 

Door enkele leden van de RvT is gevraagd om de hoogte van de honorering van leden van 

de RvT Raamwerk nader te bezien. Op 7 januari 2021 heeft de RvT gesproken over de 

hoogte van de honorering van de leden van de RvT en afgesproken om de honorering van 

de leden en de voorzitter van de RvT in een groeimodel aan te laten sluiten bij het advies 

van de NVTZ omtrent bezoldiging van de RvT leden in de zorg.  

 

Hiertoe is door de voorzitter van de auditcommissie een memo opgesteld dat in de 

vergadering van 15 maart 2021 door de RvT is vastgesteld. Dit besluit past binnen de WNT 

en is in lijn met het advies van de NVTZ. 
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4. Bijeenkomsten met medezeggenschap en cliënten 
 

Medewerkers en cliënten 

Op 10 juni 2021 heeft een delegatie van de RvT (Jos Brinkman en Gerrit Kleijheeg) een 

overlegvergadering van de OR bijgewoond.  

 

Gespreksonderwerpen vanuit de OR: 

- Ontwikkelingen aankomend half jaar (onder meer instemming / advies) 
- Raamwerk ontwikkeling langere termijn  
- Corona en Raamwerk (terugblik en toekomst) 
- Aanspreekpunt RvT m.b.t. Personeelsbeleid  
 

Gespreksonderwerpen vanuit de RvT: 

- Visie op toezicht 
- Kwaliteitsrapport 

 

Op 9 december 2021 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht (Imke Frijters en Ellen 

Olde Bijvank) een overlegvergadering van de OR bijgewoond.  

 

Gespreksonderwerpen vanuit de OR: 

- Ontwikkelingen aankomend half jaar (onder meer instemming / advies) 
- Raamwerk ontwikkeling langere termijn (Meerjarenbeleidsplan) 
- Corona en Raamwerk (terugblik en toekomst) 
 

Gespreksonderwerpen vanuit de RvT: 

- Vraag naar de ervaringen met Teamroosteren 
 

De deelname van een delegatie van de RvT aan een overlegvergadering van de CCR heeft 

in 2021 geen doorgang kunnen vinden. Er wordt begin 2022 een nieuwe datum gepland. 

 

Werkbezoeken 

De leden van de RvT kunnen alleen dan een oordeel hebben over de geboden informatie als 

zij ook kennis hebben van het reilen en zeilen binnen de organisatie. Ieder lid van de RvT 

legt eenmaal of tweemaal per jaar een werkbezoek af bij één van de organisatieonderdelen.  

 
Vanwege de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om in 2021 werkbezoeken af te 
leggen door de RvT. 
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5. Nevenfuncties RvT-leden 

 

Hieronder volgt het overzicht van de nevenfuncties van de leden van de RvT. 

 

Naam en functie Nevenfuncties 2020 

Jos Brinkmann, 
voorzitter 

Beroepsuitoefening: Lid Raad van Bestuur GGZ NHN 
Nevenfuncties: n.v.t.  
 

Gerrit Kleijheeg, vice 
voorzitter 

Beroepsuitoefening: Zelfstandig adviseur sociaal domein en 
partner bij Stillare 
Nevenfuncties:  

• Voorzitter PvdA Hillegom 

• Voorzitter Oranjecomité Hillegom 
 
 

Ellen Olde Bijvank, lid Beroepsuitoefening: Zelfstandig adviseur op het gebied van 
vastgoed, zorg & welzijn 
Nevenfuncties:  

• Vice-voorzitter Raad van Commissarissen 
woningstichting Rhiant in Hendrik Ido Ambacht 

 
 

Imke Frijters, lid Beroepsuitoefening: Interim manager en organisatieadviseur bij 
Imke Frijters B.V. 
Nevenfuncties:  

• Lid Raad van Toezicht, voorzitter Onderwijscommissie, 
ROC Nova College (tot 1 februari 2021); 

• Voorzitter Financiële Commissie Vereniging van 
Toezichthouders in Woningcorporaties; 

• Lid Raad van Commissarissen Wooncompas, voorzitter 
commissie Volkshuisvesting & Innovatie; 

• Lid Raad van Commissarissen, voorzitter 
Auditcommissie, De Sleutels; 

• Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie, De 
Viersprong (per 1 maart 2021); 

• Lid Raad van Toezicht Alrijne Zorggroep (per 16 
december 2021). 

Hendrik Beelen, lid Beroepsuitoefening: Eigenaar Hendrik Beelen 
Verandermanagement 
 
Nevenfuncties:  

• Voorzitter Bestuur Voedselbank Haaglanden; 

• Voorzitter Raad van Toezicht Sherpa. 
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Bijlage 1 Onderwerpen van de bijeenkomsten 2021 

 

Strategie en beleid: 

- Terugkoppeling vanuit de Remuneratiecommissie over het evaluatiegesprek met de 

bestuurder 

- Terugkoppeling n.a.v. de vergaderingen van Auditcommissie  

- Terugkoppeling n.a.v. de vergaderingen van de commissie Kwaliteit & Veiligheid  

- Zelfevaluatie Raad van Toezicht 

- Arbeidsmarktvraagstukken 

- Directiesamenstelling 

- Stage Ramon van ’t Wout 

- Visie op toezicht en Reglement RvT 

- Reglement Remuneratiecommissie 

- Reglement Auditcommissie 

- Meerjarenbeleidsplan 

- Ondersteuning RvT 

- Toets WBTR 

 

Zorg: kwaliteit en veiligheid 

- Corona situatie (inclusief een presentatie van de Directeur Zorg & Dienstverlening, 

Leonie van Son) 

- Kwaliteitsrapport 2020 en de gezamenlijke bespreking van het rapport op 21 april 2021 

- Q-rapportage niet financiële gegevens 

- Risicoanalyse zorg- en bedrijfsvoering 2021 

- Notitie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT 

- Toezichtbezoek IGJ over stand van zaken implementatie Wzd bij Raamwerk 

 

Financien en Vastgoed:  

- Kwartaal en halfjaarcijfers 

- Jaarrekening 2020 

- Managementletter 2020 

- Accountantsverklaring en -verslag 2020 

- Grex 

- Rapportage frauderisico 

- Intern Controleplan 

- WNT-klasse indeling 2021 

- Honorering leden RvT 

- Begroting 2022 

- Vastgoed (verkoop grond toegangsweg oude hoofdgebouw Zeehosterrein, dispuut 

Ouwehand Bouw BV, Zeehos fase 2 – verlenen van goedkeuring door RvT, 

gebiedsontwikkeling Hafakker/kinderdienstencentrum, (voorbereiding)strategisch 

vastgoedplan) 
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Bijlage 2 Overzicht besluiten RvT in 2021 

 

 

21-01 15 maart 2021 Besluiten 

- Het verslag van de vergadering van 7 december 2020 is 
vastgesteld. 

- De RvT stelt een Jaarverslag RvT 2020 op t.b.v. 
publicatie op de website van Raamwerk. 

- De WNT Klasse-indeling kan, tenzij er belangrijke 
wijzigingen zijn, voorbereid worden door Raamwerk, 
zonder tussenkomst van een jurist. 

- Honorering leden RvT: de memo van 9 januari 2021 is 
vastgesteld. 

- De RvT heeft de aanpassing van de Begroting 2021 
zoals verwoord in de memo van 24 februari 2021 
goedgekeurd. 

 

21-02 17 mei 2021 Besluiten 

- Het verslag van de vergadering van 15 maart 2021 is 
vastgesteld. 

- De Rvt heeft de Jaarrekening 2020 goedgekeurd en de 
bestuurder gedechargeerd. 

- De WNT Klasse-indeling 2021 is door de RvT 
vastgesteld. 

- De RvT stemt in met de zitting neming van de bestuurder 
in de Kwaliteitscommissie van de NVZD. 

- Het concept Jaarverslag RvT 2020 is vastgesteld door 
de RvT. 

 

21-03 4 oktober 2021 Besluiten 

- Het verslag van de vergadering van 17 mei 2021 is 
vastgesteld en buiten de vergadering ondertekend. 

- De benchmark Berenschot wordt voorafgaand aan de 
vergadering van de RvT besproken in de AC. 

- Met ingang van de vergadering van 15 maart 2022 
worden de stukken van de RvT-vergaderingen 
toegestuurd via iBabs. 

- Het vaststellen van honorering van de RvT vindt (onder 
voorbehoud) plaats in de RvT-vergadering in maart en 
wordt definitief in de vergadering van mei. 

- De RvT heeft op advies van de AC goedkeuring verleend 
aan het vervreemden van registergoederen t.b.v. de 
aanbesteding Zeehos fase 2. 

- De RvT gaat, indien aan de orde, akkoord met een 
schikking met Ouwehand Bouw BV inzake de verkoop 
van een stuk grond op het Zeehos terrein. 

21-04 6 december 2021 Besluiten 

- Het verslag van de vergadering van 4 oktober 2021 is 
vastgesteld en buiten de vergadering ondertekend. 

- De Begroting 2022 is, onder voorbehoud van de 
positieve adviezen van OR en CCR, goedgekeurd. 

- Met inachtneming van een paar tekstuele aanpassingen 
is het document ‘Kwaliteit in relatie tot de RvT van 
Raamwerk’ vastgesteld. 



12 
06d Jaarverslag RvT Raamwerk 2021 DEF 
 

- Het Reglement Raad van Bestuur is goedgekeurd. 
- Het Reglement Remuneratiecommissie is vastgesteld. 
- Het Reglement van de Auditcommissie is vastgesteld. 
- Visie op Toezicht: is vastgesteld. 

 27 december 

2021 

De RvT heeft besloten dhr. Frido Kraanen per 1 januari 

2022 te benoemen als lid van de RvT. 

 

 


