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Remuneratierapport 2021 
 

Benoeming- en remuneratiecommissie 

In het Reglement voor de Benoeming- en Remuneratiecommissie zijn de aandachtsgebieden van de 

commissie vastgelegd. Deze zijn: 

− selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen  en de leden van het 

bestuur en  

− beoordeling en bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van het 

bestuur. 

 

De benoeming- en remuneratiecommissie bestond in 2021 uit mevrouw Van Wegberg en  

mevrouw Van Vliet-Kuiper.  

 

Bestuur  

He bestuur van Omnia Wonen bepaalt het dagelijkse beleid en zorgt voor de uitvoering daarvan. Zij is 

bevoegd tot alle noodzakelijke rechtshandelingen om de doelstellingen van Omnia Wonen te realiseren. 

Het bestuur van Omnia Wonen bestaat uit één directeur-bestuurder. Tot 1 mei 2021 was dit mevrouw 

Govers. Vanaf 1 mei was dit de heer Winterman, die de functie op interimbasis vervulde.  

 

Mevrouw Govers is per 1 augustus 2019 benoemd als bestuurder voor tweede termijn van vier jaar. 

Begin 2021 heeft zij aan de RvC laten weten een andere baan te hebben aanvaard. Vanwege haar 

vertrek heeft in 2021 geen beoordeling plaats gevonden.  

Vanaf 1 mei is de positie van directeur-bestuurder op interimbasis ingevuld voor maximaal 1 jaar. 

Derhalve is ook met de heer Winterman geen beoordelingsgesprek gevoerd.  

 

Omnia Wonen is ingedeeld in klasse F van de sectorale norm Wet normering topinkomens (WNT). 

Vanwege het vertrek van mevrouw Govers is in 2021 haar bezoldiging berekend op basis van het 

aantal gewerkte dagen. Dit leidt tot een maximale bezoldiging van € 64.247,-.Dit maximum is niet 

overschreden. In deze bezoldiging is de bijtelling voor de ter beschikking gestelde auto, een 

onbelaste onkostenvergoeding en een deel voor de beloningen op termijn opgenomen.  

 

Er is geen variabele of prestatiebeloning, winstdelingsregeling of beëindigingsregeling afgesproken. 

De pensioenafspraken voor de bestuurder zijn gebaseerd op dezelfde grondslagen als de 

medewerkers. De arbeidsovereenkomst met de bestuurder valt niet onder de CAO 

Woningcorporaties.  De bestuurder heeft geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke van 

Omnia Wonen.  

 

De heer Winterman is ingehuurd als interim directeur-bestuurder en ontving in 2021 een vergoeding 

op basis van een uurtarief. De maximale bezoldiging in 2021 bedroeg € 158.667,-. Dit maximum is 

niet overschreden.  

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestond in 2021 uit zes leden. Drie van hen zijn benoemd op 

voordracht van de huurdersorganisatie. Alle leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en 

mogen maximaal twee zittingsperioden deel uit maken van de Raad.  

 

Eind april 2021 is de heer Koster toegetreden tot de Raad. Daarmee werd, na het besluit van de RvC 

om terug te gaan naar zes leden, de laatste vacature ingevuld.  
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Op 31 december 2021 trad de heer Celie af vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. In 

2022 is gestart worden met de werving voor deze vacature. Dit is gecombineerd met de vacature die 

is ontstaan begin 2022 door het aftreden van mevrouw Van Wegberg. 

 

Het rooster van aftreden per 31 december 2021 luidt als volgt: 

 

Naam      Functie  Rooster van aftreden 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper *   voorzitter  31 december 2022 

De heer P. Siebinga ~*    vicevoorzitter  9 juli 2025 

Mevrouw M.H.W.H. van Wegberg  lid   5 april 2022 

De heer W. Weide *    lid   31 december 2025 

De heer M.P. Celie~*    lid   31 december 2021 

De heer J.M.D. Koster    lid   28 april 2021 

 

*  Laatste zittingsperiode 

~ Benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie 

 

In 2021 heeft de RvC een digitale zelfevaluatie vanuit de VTW uitgevoerd. De uitkomsten zjn in d 

vergadering van november 2021 besproken. Hierbij waren zowel de leden van de RvC, de bestuurder 

als de bestuurssecretaris bij betrokken.  

 

De RvC hanteert een beloningsbeleid waarbij de vergoeding 75% bedraagt van de maximum-norm WNT 

voor RvC-leden (voorzitter 15% en overige leden 10% van maximum beloning bestuurder volgens WNT). 

De vergoeding wordt getoetst aan de beroepsregel van de VTW. Deze mag niet worden overschreden. 

De vergoeding over 2021 voldoet aan de WNT en aan de Beroepsregel honorering commissarissen van 

de VTW. Het gaat om vaste vergoedingen die op geen enkele wijze gekoppeld zijn aan de (financiële) 

prestaties van Omnia Wonen. De leden van de Raad hebben geen persoonlijke leningen, garanties en 

dergelijke van Omnia Wonen.  

Met ingang van het tweede kwartaal 2021 wordt geen BTW meer in rekening gebracht over de vergoeding.  

De vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt in 2021: 

 

           2021      

voorzitter      € 19.688,-   

leden       € 13.125,-   

    

Dit remuneratierapport is op 23 april 2022 vastgesteld in de RvC-vergadering. Na goedkeuring van de 

jaarrekening door de accountant wordt het verslag gepubliceerd. 

 

A.  van Vliet-Kuiper, voorzitter RvC Omnia Wonen 

Harderwijk, 23 april 2022 


