Governance Structuur

Bestuur en Raad van Toezicht werken samen aan de doelen van Plicht Getrouw. De leden
van het bestuur voeren het daadwerkelijke besturen van de Stichting uit terwijl de leden van
de Raad van Toezicht het bestuur adviseert en controleert. De lijnen zijn kort, (een lid van)
de Raad van Toezicht woont als toehoorder de bestuursvergaderingen bij. De voorwaarden
voor goed bestuur zijn vastgelegd in de statuten en een reglement.
Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw is op grond van de Woningwet (Koninklijk Besluit
van 5 februari 1920, nummer 38, Staatsblad nr. 54) een toegelaten instelling.
De maatschappelijke bestemming van haar vermogen waarborgen wij als toegelaten
instelling door professioneel toezicht, een transparante inrichting van de organisatie,
voortdurende dialoog met onze belanghouders in de lokale omgeving en een correcte
omgang met onze klanten.
In onze statuten staan het doel, het werkgebied, de besturing en het toezicht beschreven.
In het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de activiteiten die Plicht Getrouw in verbinding,
of samenwerking met andere rechtspersonen heeft ondernomen.
Plicht Getrouw onderschrijft “de Governance – code Woningcorporaties”.
Plicht Getrouw heeft haar governance structuur ingericht volgens het tweelagen
bestuursmodel.
Wij werken met een Raad van Toezicht, bestaande uit drie personen, en een Bestuur,
bestaande uit 5 Bestuursleden.
De taken van het bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn
verder uitgewerkt in een Bestuursreglement en een reglement Raad van Toezicht.
Op een aantal punten volgen wij de Governance -code Woningcorporaties niet:
II.1.6/III.4.1.E Dit artikel is niet van toepassing, want wij hebben geen personeel in dienst.
II.2.5
Wij hebben de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van
Toezicht niet apart op onze website. Deze informatie is via de jaarstukken
openbaar gemaakt op onze website.
III.1.3.g/h
Aangezien er geen commissies zijn, is de hele Raad van Toezicht
verantwoordelijk. In 2012 is de jaarlijkse constatering inzake formele
onafhankelijkheid van de RvT niet geactualiseerd.
III.3.5
Aan de verplichting met betrekking tot de maximale zittingsduur van
Toezichthouders konden wij in 2014 niet voldoen. Omwille van de continuïteit
en het gefaseerd aftreden van de huidige leden van de Raad mogelijk te
maken zal in 2015 een wervingsactie voor een lid van de Raad worden gestart.
(zier verslag Raad van Toezicht).
III.5.1 t/m 5.3 Er zijn geen commissies benoemd; de omvang van de Raad van Toezicht staat
dit niet toe. De Raad is collectief verantwoordelijk.
Brancheorganisatie Aedes voor Woningcorporaties heeft bijgedragen aan de totstandkoming
van de Governance Code Woningcorporaties.

