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RvC - Functies en samenstelling van commissies en overleggen 
 

Binnen de RvC is een taakverdeling nodig uitgaande van competenties en interesses.  

Naast onderstaande verdeling in functies en delegaties zijn er overleggen waarbij de RvC in 

principe voltallig aanwezig is: 

- jaarlijks overleg met het College van B&W; 

- overleg met de Autoriteit Wonen (minimaal 1 x in 2 jaar).  

Bij andere activiteiten wordt tevoren besloten tot ad hoc afvaardigingen. 

 

 

Functie/Commissie/overleg Lid 

  

Vice voorzitter Jaap Blok 

Remuneratiecommissie* Jaap Blok (voorzitter) 

Arno Spekschoor 

Selectiecommissie Situationeel 

Auditcommissie Financiën Wim Bruinenberg (voorzitter) 

Monique Verbeek 

Vastgoedcommissie Olga Görts - van de Pas (voorzitter) 

Arno Spekschoor 

Overleg met ’t Klokhuis** Monique Verbeek (voorzitter) 

Wim Bruinenberg 

Overleg met de OR*** Jaap Blok (voorzitter) 

Olga Görts - van de Pas 

Belanghouders (anders dan 

gemeente en Klokhuis) **** 

Zorg/welzijn: Monique Verbeek/Wim Bruinenberg 

Bouw: Olga Görts - van de Pas 

Dorpen: Jaap Blok 

Regio/Provincie/Rijk: Arno Spekschoor 

 

Gelet op de adviesrol van de commissies en de gewenste open discussie/gesprek in de RVC 

bestaat een commissie uit niet meer dan twee RvC leden.   

 

*Deze commissie heeft een structurele taak (gericht op functioneren en beloning RVC en 

DB) en een ad hoc taak (herbenoemen en werving en selectie RvC leden, situationeel 

samen te stellen in een “selectiecommissie”).  

 

**De RvC leden benoemd op huurderszetel onderhouden de contacten en overleggen 

minimaal 1x in het jaar met ’t Klokhuis, in het bijzijn van de DB. Bij uitzondering overlegt de 

complete RvC al dan niet in het bijzijn van de DB met ’t Klokhuis.  
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*** e RvC leden onderhouden de contacten en overleggen minimaal 1x in het jaar met de 

OR, buiten aanwezigheid van de DB. Bij uitzondering overlegt de complete RvC, al dan niet 

in het bijzijn van de DB, met de OR. 

 

 ****De aandacht voor (delen van) het netwerk waarin wij als WSV functioneren wordt binnen 

de RvC verdeeld over de genoemde domeinen. Bedoeld is dat het genoemde RvC lid de 

ontwikkelingen in die domeinen volgt, eventueel relaties legt/onderhoud en de verbinding legt 

met de agenda of het functioneren van WSV.   


