Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 18 maart 2021 te
Heerenveen.
Aanwezig: Youssef Youfi (YY, directeur-bestuurder); Bert Beltman (BB, president-commissaris RvC en
voorzitter); Mike Jager (MJ, kwaliteitsfunctionaris) en Gert Veld (GV, lid RvC en verslag).

1. Opening, vaststelling agenda
2. Mededelingen: Er worden twee agendapunten toegevoegd (11 en 12)
3. Concept verslag RvC 18 februari 2021 wordt vastgesteld en kan op de website
worden geplaatst.
4. Besluitenlijst 18 februari 2021: wordt doorgenomen en geactualiseerd.
5. Afronding 2020: de concept-jaarrekening 2020 wordt besproken. De vragen worden
door YY ‘meegenomen’ naar Kubus.
6. Actualiteit
• Corona: geen bijzonderheden.
• Locatie Schoolstraat: De zaken die speelden zijn besproken in een
bijeenkomst en in individuele (jaar)gesprekken. De communicatiestructuur is
eveneens onder de aandacht gebracht.
• Locatie Tuymelaarstraat: loopt goed.
• Locatie Dagbesteding: loopt goed.
• Locatie Falkenaweg: geen bijzonderheden.
• NBEC: YY verzorgt de aanmelding van FBW.
• 1Sociaal Domein: MJ is aangemeld. Het is een overleg- en vragenplatform en
wordt daarvoor indien nodig gebruikt. MJ zal evt. uitkomsten opnemen in zijn
rapportages als bedoeld onder 7.
7. Risico-inventarisatie: MJ rapporteert hierover vanaf de volgende RvC. Het onderwerp
wordt een vast agendapunt voor de RvC.
8. Voortgang proces aanpassing producten (inhoudelijk, financieel, medewerkers): het
jaar 2021 blijft zo het was. Vanaf 2022 wordt dit anders. Tarieven worden een dezer
dagen bekend. Afgesproken wordt dit in de RvC-vergadering van april 2021 te
bespreken, evenals een op basis daarvan aangepaste begroting 2022.
9. Website FBW: de nieuwe website is online en kan tekstueel worden beoordeeld.
Eerst door YY en vervolgens door RvC. De RvC ontvangt de teksten rond 1 mei 2021.
10. Puntensysteem Wet Normering Topinkomens: de indeling (ook de sector) wordt
n.a.v. een gesprek met SDF opnieuw bezien door de RvC (in eerste aanleg neemt BB
contact op met de NVTZ).
11. Aanbesteding Wet Langdurige Zorg: FBW gaat zich, mede vanuit het oogpunt van
continuïteit voor cliënten en organisatie, (naast WMO) ook richten op de WLZ. De
aanbesteding start in mei en loopt bij/via het Zorgkantoor. MJ stuurt informatie over
2019/2020 en een plan van aanpak naar de RvC. Wordt geagendeerd voor volgende
RvC.
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12. Bilateraal overleg Directeur bestuurder en President Commissaris RvC: afgesproken
wordt hiermee een keer per kwartaal te starten en na een jaar te evalueren.
13. Rondvraag; de volgende RvC-vergadering vindt plaats op 22 april 2021 te
Heerenveen.
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