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Raad van Toezicht    

In 2020 bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden. Zij zijn lid van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De leden van de Raad van Toezicht 
ontvangen een vergoeding. 
Per 1 januari 2020 maakt R.A. Kleijwegt deel uit van de RvT. Hij is de opvolger van A. 
Kaasjager. 
Voor de remuneratiecommissie is een reglement vastgesteld. Tevens is een aangepast 
reglement voor de Commissie Kwaliteit en Veiligheid vastgesteld. 
In de vergaderingen is aandacht besteed aan de interne bedrijfsvoering, de financiële 
resultaten, de risico’s en de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de ontwikkelingen in de zorg 
en de zorgorganisatie. Tevens zijn huisvesting, regionale samenwerking en het ICT-project 
in al haar geledingen, onderwerp van gesprek geweest. 
Tijdens de RvT-vergadering van 14 september 2020 is met afgevaardigden van de CR en 
OR  van gedachten gewisseld over de jaarverslagen 2019 van deze raden en over 
huisvesting en ICT. 
In de vergadering van 9 november 2020 heeft de benoeming plaatsgevonden van F.J. de 
Jong als lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2021. Hij volgt H.J. Verheijen-Leusink op 
die per 1 januari 2021 aftredend en niet meer herkiesbaar is. Deze benoeming heeft de 
instemming van CR en OR. 
Punten voortvloeiend uit de zelfevaluatie functioneren Raad van Toezicht 2019 door 
mevrouw P. Dinjens zijn in de loop van 2020 doorgevoerd. De jaarrekening 2019 is op 25 
mei 2020 in een vergadering van de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de bestuurder 
en de accountant besproken en goedgekeurd. 
De behandeling van de begroting 2021 heeft plaatsgevonden in de vergadering van 7 
december 2020. In deze vergadering is tevens accoord gegaan met de statutenwijziging als 
gevolg van veranderingen in de wet- en regelgeving. 
Als gevolg van Covid-19 hebben de meeste vergaderingen van de Raad van Toezicht via 
Microsoft-Teams plaatsgevonden. Evenals als gevolg van het genoemde virus konden geen 
werkbezoeken worden afgelegd. De fysieke contacten zijn tot een minimum beperkt.  
 
 


