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Woningstichting Anna Paulowna 
Visie op toezicht en besturen  
 
Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met bescheiden inkomen en voor 
kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningcorporaties zijn 
maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke 
opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren.   
  
Visie op toezicht  

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken bij de corporatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de 

maatschappelijke doelstellingen en de financiële continuïteit passend binnen de statuten, visie en 
missie van de corporatie. Bij de vervulling van hun taak richt de raad van toezicht zich naar het 
belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van 
de betrokken belanghebbenden, primair de (toekomstige) bewoners en de gemeente.  
  

Doelstelling van het interne toezicht is om de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers te 
houden. De raad van toezicht staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.   
  
Bij het toezicht is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting leidend. De  
Aedescode en de Governancecode zullen zoveel mogelijk worden gevolgd. Daar waar van deze 
codes wordt afgeweken zal hiervoor uitleg worden gegeven.  

  
Visie op besturen  
Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Het werkt vanuit een heldere missie en 
een toekomstgerichte visie. Het formuleert op basis hiervan de doelstellingen en heeft de 
verantwoordelijkheid deze te realiseren. Het bestuur zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid 

en ziet toe op de uitvoering hiervan. Het is verantwoordelijk voor de resultaten.  
  

Woningstichting Anna Paulowna is een maatschappelijke organisatie. Zij staat voor het huisvesten 
van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Het bestuur betrekt de 
primaire belanghouders; de (toekomstige) huurders en de gemeente actief bij de beleidsvorming 
en -uitvoering daarvan. Het stelt zich daarbij toegankelijk op. Daarnaast heeft het bestuur oog 
voor overige maatschappelijke belangen.  
  
Het bestuur opereert transparant en legt verantwoording af over het handelen. Het schept 

voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht. Het handhaaft de governancestructuur 
en leeft de principes van goed bestuur na.  
  
Het bestuur gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Het 
waarborgt een gezonde financiële positie zodat de continuïteit van de organisatie en haar missie op 
lange termijn is verzekerd.   

  

Het bestuur richt een professionele werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige 
bedrijfsvoering. Het zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controle 
systemen. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkgeverschap toe.  
 
 
 

 


