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Inleiding 
 
Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 10 lid 7 van de 
statuten van Stichting Zorggroep Solis en artikel 10 lid 19 van het reglement van de Raad 
van Toezicht. De vastgoedcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. 
 
1.      Samenstelling 
 
1.1 De Vastgoedcommissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de 

vastgoedcommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht. De bestuurder en 
hoofd Financiën & Vastgoed zijn gesprekspartner van de leden van de commissie. 

 
1.2 De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden 

ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden 
van de vastgoedcommissie aan als voorzitter. 

 
1.3 De zittingsduur van een lid van de vastgoedcommissie wordt over het algemeen niet 

van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van 
Toezicht als geheel en eventueel andere commissies van tijd tot tijd worden 
samengesteld. 

 
1.4    Het hoofd Financiën & Vastgoed treedt op als ambtelijk secretaris van de 

vastgoedcommissie.  
 
2. Taken en bevoegdheden  
 
2.1    De algemene taak van de vastgoedcommissie is het voorbereiden van de 

besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de 
vastgoedcommissie, met als doel de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn 
toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het strategisch 
vastgoed.  

 De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op 
het vastgoedbeleid van de organisatie. 

 
2.2 De te behandelen onderwerpen van de vastgoedcommissie zijn onder meer: 
 

•   Het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP); 

•   Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP); 

•   Kwaliteit en effectiviteit van het vastgoed;  

•   Risicobeheer; 

•   Investeringsbesluiten. 
 
2.3    De vastgoedcommissie kan zich ook op andere vraagstukken op het gebied van 

vastgoed richten, op eigen initiatief of op verzoek van de Raad van Toezicht. 
 
2.4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige 

informatieverstrekking aan de vastgoedcommissie. De vastgoedcommissie heeft de 
bevoegdheid ieder onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te vervullen. 
De vastgoedcommissie zal waar nodig de Raad van Bestuur op de hoogte stellen van 
een dergelijk onderzoek.  

 
2.5. De vastgoedcommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van 

Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer 
bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van 
Toezicht als geheel kan uitoefenen. 



3.      Vergaderingen 
 
3.1    De vastgoedcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van 

de commissie. De vastgoedcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. De 
vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.  

 
3.2 Bij de vergaderingen van de vastgoedcommissie zijn aanwezig de Raad van Bestuur 

en het hoofd Financiën & Vastgoed, tenzij anders bepaald. Daarnaast kunnen 
deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de 
vastgoedcommissie bij te wonen. Elk lid van de Raad van Toezicht kan de 
vergaderingen van de vastgoedcommissie bijwonen. 

 
3.3 Van het verhandelde in een vergadering van de vastgoedcommissie wordt een verslag 

opgemaakt door de ambtelijk secretaris.  
 
4. Rapportage aan de Raad van Toezicht 
 
4.1 Op grond van haar beoordeling rapporteert de vastgoedcommissie aan de Raad van 

Toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, 
alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor 
besluitvorming door de Raad van Toezicht.  

 
4.2 De vastgoedcommissie verschaft de Raad van Toezicht een verslag van haar 

beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.  
 
4.3 Elk lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de 

vastgoedcommissie. 
 
5.     Wijziging Reglement 
 
         Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. 
 
6.      Vaststelling, inwerkingtreding en publicatie  
   

Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 18 
december 2013 en treedt in werking op 18 december 2013. Het reglement zal 
gepubliceerd worden op de website van de instelling. 

 
 

 
Getekend namens Raad van Toezicht op 18 december 2013. 
 
 
 
Ir. H.A.A.M. Webers 
Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 


