REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE
RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING WONINGCORPORATIES HET GOOI EN OMSTREKEN

Artikel 1 Doelstelling
1.1.
De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad van Toezicht over het te
voeren bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Stichting Woningcorporaties Het
Gooi en Omstreken.
1.2.
De remuneratiecommissie doet voorbereidend werk voor te nemen besluiten en
rapporteert haar bevindingen aan de voltallige Raad van Toezicht.

Artikel 2 Samenstelling
2.1.
De remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van
Toezicht, zijnde de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 3 Organisatie
3.1.
De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goede
taakuitoefening.
3.2.
De voorzitter van de remuneratiecommissie regelt het opstellen van de agenda en
de tijdige verzending van de vergaderstukken.
3.3.
De remuneratiecommissie is bevoegd adviseurs in te huren voor het vragen van
advies, een “second opinion” of andersoortige informatie.

Artikel 4 Taken
Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort
4.1.
het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren
bezoldigingsbeleid voor het bestuur.
4.2.
het doen van voorstellen betreffende de bezoldiging van de individuele leden van
het bestuur waarin aan de orde komen:
de bezoldigingsstructuur;
de hoogte van de vaste bezoldiging, de eventueel toe te kennen variabele
bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, de overige vergoedingen en
secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede de prestatiecriteria en de toepassing
daarvan.
4.3.
het jaarlijks opmaken van een remuneratierapport, vast te stellen door de Raad van
Toezicht, waarin ten minste is opgenomen een evaluatie van de werkzaamheden
van het afgelopen jaar.

Artikel 5 Slotbepalingen
5.1.
Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van
Toezicht d.d. 4 juni 2009. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht
worden gewijzigd.
5.2.
Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
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