
 

REGLEMENT BESTUUR  
ex artikel 5 lid 9 van de statuten van 

Stichting Casade 
 

Artikel 1   -  Definities 
 
In dit Reglement wordt verstaan onder: 
 
Stichting: Stichting Casade, gevestigd te Waalwijk, kantoorhou-

dende aan het Vredesplein 5 te (5142 RA) Waalwijk 
  
Statuten De vigerende statuten van Stichting Casade 
  
Raad van Commissarissen: De raad van commissarissen van de Stichting als be-

doeld in artikel 12 van de statuten van de Stichting 
  
Bestuur: Het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 5 

van de statuten van de Stichting 

  
Dochtermaatschappij: Een dochtermaatschappij van de Stichting als be-

doeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek 

  
Ondernemingsraad: Het in het kader van de Wet op de Ondernemingsra-

den ingestelde overlegorgaan 
 

  
(Gezamenlijke) huurdersorganisa-

ties:  
Het conform de Woningwet en de Wet op het overleg 
huurders verhuurder ingestelde collectief overlegor-
gaan huurder/verhuurder 

  
Maatschappelijke Adviesraad: De Adviesraad zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 van de 

statuten van de Stichting 
  
In functie zijnde commissarissen: In de raad van commissarissen zitting hebbende 

commissarissen, die niet geschorst zijn. 
  
 
Artikel 2   -  Functie reglement 
1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke het bestuur bij de uitoefening van zijn 

taak in verhouding tot de stichting en de raad van commissarissen dient na te leven, 
zulks ter aanvulling op het bepaalde in de statuten van de stichting. 

2. De onderhavige bepalingen vormen derhalve een nadere uitwerking van zowel de 
rechtspersonenrechtelijke verhouding tussen de stichting en het bestuur als van de 
tussen het bestuur en de raad van commissarissen bestaande verhouding.  

3. Dit reglement is opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van com-
missarissen in zijn vergadering van 8 november 2016. Door ondertekening verklaart 
het bestuur met de daarin opgenomen bepalingen akkoord te gaan. 

4. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het bestuur, nadat de raad van 
commissarissen zijn goedkeuring aan die wijzigingen heeft verleend 

5. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/ of de sta-
tuten van de stichting. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal het bestuur voor 
zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de algemene beginselen van governance. 
Tevens onderschrijft het bestuur de “principes” van de Governancecode Woningcorpo-
raties 2015, die als Bijlage A bij dit Reglement is gevoegd. 

 



 

 
 
Artikel 3   -  Doel en werkgebied van de stichting 
1. De reikwijdte van de werkzaamheden van de stichting wordt begrensd door de statuten 

en door van toepassing zijnde wet en regelgeving. Het bestuur stelt – binnen deze ka-
ders - vast welke activiteiten de stichting uitvoert en legt daar verantwoording over af 
aan de raad van commissarissen 

2. Het formele werkgebied van de stichting wordt bij besluit van de minister bepaald con-
form artikel 41 Woningwet (Woningmarkt regio West-Brabant en Hart van Brabant) Het 
formele werkgebied van de stichting kan groter zijn dan het feitelijke werkgebied waar 
de stichting haar werkzaamheden uitvoert. 

3. Het bestuur stelt – binnen dit kader - vast in welke gemeenten de stichting daadwerke-
lijk activiteiten uitvoert (het ‘feitelijke werkgebied’) en legt daar verantwoording over af 
aan de raad van commissarissen 

4. De stichting voelt zich verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke opgaven in het feite-
lijke werkgebied. 

5. Het bestuurlijk vastgestelde feitelijke werkgebied wordt vastgelegd in dit reglement  
6. Het bestuurlijk vastgestelde feitelijke werkgebied behelst de gemeenten Dongen, Loon 

op Zand en Waalwijk1.  
 
Artikel 4   -  Informatieverstrekking 
1. Het bestuur maakt met de raad van commissarissen nadere afspraken over de infor-

matievoorziening door het bestuur aan de raad van commissarissen, onder andere qua 
omvang, presentatie en frequentie ervan. 

2. Onverminderd het voorgaande, zal het bestuur de raad van commissarissen naast de 
jaarlijkse verslaggeving als in de statuten geregeld, regelmatig op de hoogte houden 
van de gang van zaken binnen de stichting en haar verbonden dochtermaatschappijen. 

3. Met name zal het bestuur de raad van commissarissen op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en van de voor de stichting be-
langrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert. 

4. Informatieverstrekking zoals bedoeld in het vorige lid zal steeds moeten plaatsvinden, 
zodra het bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts in ieder geval te 
geschieden indien de voorzitter van de raad van commissarissen daarom verzoekt. 

5. Periodiek zal het bestuur de raad van commissarissen een schriftelijke tussentijdse 
rapportage (periodieke rapportage) van de stichting verstrekken, waarin zowel op alle 
relevante gebieden waarop zij werkzaam is alsmede met betrekking tot de werkorgani-
satie de ontwikkelingen van de stichting en haar dochtermaatschappijen (ondernemin-
gen) worden weergegeven. Deze rapportage zal steeds in een te houden vergadering 
van de raad van commissarissen worden besproken. Naast de periodieke rapportage 
zal het bestuur de raad van commissarissen periodiek informeren over realisering van 
de strategie en realisering van de ondernemingsdoelstellingen van de stichting en de 
interne beheersystematiek, alsmede de risico’s van de organisatie in beeld brengen. 

 
Artikel 5   -  Tegenstrijdige belangen 
1. De onverenigbaarheden van leden van het bestuur zijn neergelegd in artikel 7 van de 

statuten van de  stichting.  
2. Indien het bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenig-

baarheid zou kunnen optreden, meldt het dit terstond aan de voorzitter van de raad van 
commissarissen. 

3. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid 
en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan 
werkt het bestuur aan die voorziening mee.  

                                                
1
 De Stichting heeft ook enkele woningen in beheer in de gemeente Geertruidenberg en bezit enkele 

woningen in Drunen. 



 

4. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een meer dan incidentele tegen-
strijdigheid of onverenigbaarheid van belangen, dan zorgt het bestuur onverwijld voor 
opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen. 

5. Het bestuur meldt het voornemen om een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden uit te 
oefenen alsmede de hoogte van eventuele daaruit voortvloeiende neveninkomsten aan 
de voorzitter van de raad van commissarissen. 

6. Indien het bestuur voorziet dat een nevenfunctie of het uitoefenen van nevenwerk-
zaamheden invloed zal kunnen hebben op zijn positie van het bestuur, dan meldt het 
dit terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. 

7. Indien de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden naar de mening van de raad van 
commissarissen schade kunnen veroorzaken aan de stichting of de positie van het be-
stuur, dan beëindigt deze laatste de nevenfunctie of werkzaamheden. 

 
Artikel 6  -  Benoeming, schorsing en ontslag leden van het bestuur 
1. De raad van commissarissen benoemt de leden van het bestuur voor een periode van 

vier jaar, waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan 
plaatsvinden2. Een lid van het bestuur is onbeperkt herbenoembaar. 

2. Bij een vacature binnen het bestuur wordt de ondernemingsraad van de stichting voor 
de aanvang van de wervingsperiode gehoord door de raad van commissarissen. De 
ondernemingsraad heeft conform artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) adviesrecht bij de benoeming van leden van het bestuur. 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de statuten van de stichting is de raad 
van commissarissen bevoegd leden van het bestuur te schorsen en/ of te ontslaan. 

4. Voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld, wordt de ondernemings-
raad van de stichting door de raad van commissarissen gehoord. Conform artikel 30 
WOR heeft de ondernemingsraad in deze adviesrecht. 
Daarnaast zal de raad van commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de overige 
leden van het managementteam. 

5. De raad van commissarissen neemt een met redenen omkleed besluit over de schor-
sing of ontslag van leden van het bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de 
raad van commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangeteken-
de) verzending aan betrokkene en ter kennisname aan de ondernemingsraad. 

 
Artikel 7 – Taken van het bestuur 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en haar dochtermaatschappij-

en. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en qualitate qua in haar dochtermaat-
schappijen waarin zij een aandeel heeft van meer dan 50%. Het bestuur kan deze ver-
tegenwoordiging delegeren. Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de 
stichting en haar dochtermaatschappijen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en finan-
cieel goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden. 

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het externe be-
leid van de stichting en voor de externe profilering en contacten alsmede het ontwikke-
len en realiseren van het intern beleid en het structureren en integreren van bedrijfs-
processen. 

 
Artikel 8  -  Functioneren, bevoegdheden en arbeidsvoorwaarden bestuur 
1. Verwachtingen met betrekking tot het bestuur 

De raad van commissarissen verwacht het volgende van het bestuur: 

  Visie over de ontwikkeling van het bedrijf  

  Ondernemerschap om de afgesproken doelen uit het ondernemingsplan te realise-
ren 

  Een goed draaiende organisatie met medewerkers die goed in hun vel zitten 

  Een sfeer van openheid en vertrouwen 

  Heldere periodieke informatievoorziening 

                                                
2
 Dit laat onverlet dat sprake kan zijn van een dienstverband voor onbepaalde tijd. 



 

 In het werkgebied is invulling gegeven aan de volkshuisvestelijke opgaven en het 
maatschappelijke ondernemerschap van de stichting 

 Een goede maatschappelijke inbedding van de stichting in het feitelijke werkgebied 

 Een goed functionerende corporate governance en compliance (waar onder begre-
pen de integriteitsregeling e.d.). 

 
2. Evaluatie functioneren bestuur 

Eén keer per jaar voeren voorzitter en een ander lid van de raad van commissarissen  
een functionerings- en beoordelingsgesprek met het bestuur. De overige leden van de 
raad van commissarissen worden als klankbord gebruikt.  
Het model dat hierbij gebruikt wordt, gaat uit van de resultaat- en functioneringsafspra-
ken die jaarlijks met het bestuur gemaakt worden. Deze resultaatafspraken worden ook 
via de balanced scorecard meetbaar gemaakt. 
Tijdens dit gesprek komen ook de arbeidsvoorwaarden en resultaatafspraken voor het 
volgende jaar aan de orde.  
 

3. Bevoegdheden bestuur 
Het bestuur vertegenwoordigt (van rechtswege) de stichting en heeft (van rechtswege) 
alle bevoegdheden, die niet in de statuten aan andere organen zijn toegekend.  
 
In de relatie met de raad van commissarissen spelen vooral die zaken een rol, waar-
voor goedkeuring van de raad noodzakelijk is. Het bestuur verhoudt zich in bepaalde 
zeggenschap tot andere gremia. In het onderstaande schema zijn die zeggenschaps-
verhoudingen weergegeven. 

 

Schema: Zeggenschapsverhoudingen en bevoegdheden bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Rolverdeling ->  
Onderwerp 

Bestuur RvC Huurders 
organisatie 

Maatschapp. 
Adviesraad 

1 Overkoepelende meerjarenstrategie Op- vaststel. Goedkeuren Adviseren Adviseren 
2 Klant-, markt-, gebiedsstrategie Vaststellen Informeren Adviseren Adviseren 
3 Ontwikkelingsstrategie Vaststellen Informeren Nvt Nvt 
4 Waardestrategie Vaststellen Informeren Nvt nvt 
5 Portefeuillestrategie en MIP   Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 
6 Financiële Meerjaren Planning Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 
7 Financiële strategie Vaststellen Informeren Nvt nvt 
8 Treasurystatuut en -beleidsplan Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 
9 Juridische Verbindingen Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 
10 Huur- en Onderhoudsbeleid Vaststellen nvt Adviseren Informeren 
11 Servicekosten Vaststellen nvt Instemmen nvt 
12 Jaarplan en begroting t.i. Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 
13 Maand- en viermaandsrapportage Vaststellen Informeren Nvt nvt 
14 V&W-rek., balans (jaarrekening) Opstellen. Vaststellen Informeren Informeren 
15 Controleopdracht accountant Opstellen Vaststellen Nvt nvt 
16 Jaarverslag Opstellen Vaststellen Informeren Informeren 
17 Volkshuisvestingsverslag Vaststellen Goedkeuren Informeren Informeren 
18 Decharche bestuur Nvt Vaststellen Nvt nvt 
19 Benoem/schors/ontsln MT-leden Op- vaststel. nvt Nvt nvt 
20 Wijzigingen groot aantal mdw. Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 
21 Statutenwijzigingen Opstellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 
22 Reglement Bestuur Op- vaststel. Goedkeuren Nvt nvt 

23 
Inrichting governance  
(afhankelijk van het onderwerp) 

Op- vaststel. 
Adviseren 

Goedkeuren 
Vaststellen 

Nvt nvt 

24 Reglement RvC Adviseren Op- vaststel. Nvt nvt 
25 Uitvoering visitatie Op- vaststel. Goedkeuren Informeren Informeren 
26 Vergoeding RvC Adviseren Vaststellen Nvt nvt 
27 Arbeidsvoorwaarden bestuur Adviseren Vaststellen Nvt nvt 
28 Benoem/schors/ontslaan bestuur Adviseren Vaststellen Informeren Informeren 
29 Benoem/schors/ontslaan RvC Adviseren Op- vaststel. Informeren Informeren 
30 Voordracht  leden RvC Adviseren Goedkeuren Vaststellen nvt 
31 Fusie Opstellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 
32 Ontbinding, omzetting Opstellen Goedkeuren Adviseren Informeren 
33 Aanvragen faillissement Opstellen Goedkeuren Adviseren Informeren 



 

 
Op het terrein van het aangaan van verplichtingen krijgt het bestuur mandaat om bin-
nen de begroting verplichtingen aan te gaan en te betalen. Overschrijdingen dienen 
gemeld te worden in de periodieke rapportages; bij nieuwe, grote uitgaven wordt de 
raad van commissarissen vooraf geraadpleegd. Daarnaast is er een investeringssta-
tuut. In het investeringsstatuut is het mandaat van het bestuur ten aanzien van investe-
ringen en investeringsbeslissingen nader gedefinieerd en vastgelegd.  
 
Het bestuur kan bestuursbevoegdheden aan medewerkers van de stichting verlenen. 
In dat kader kan het bestuur ook aan medewerkers van de stichting volmacht verlenen 
om de stichting te vertegenwoordigen. Een en ander is vastgelegd in de bevoegdhe-
den- en procuratieregeling die als Bijlage B bij dit reglement is gevoegd. 

 
4. Arbeidsvoorwaarden bestuur 

De arbeidsvoorwaarden komen tot stand in overleg tussen de voorzitter en een ander 
lid van de raad van commissarissen en het bestuur, waarbij de vigerende wet en regel-
geving leidraad is. 

 
Artikel 9  -  Vervanging van het bestuur 
1. In geval van voorziene kortdurende afwezigheid van het bestuur wijst het bestuur een 

manager van de stichting als vervanger aan. 
2. Het bestuur bepaalt vooraf hoe - in geval van onvoorziene kortdurende afwezigheid 

van het bestuur - vervanging plaatsvindt  
3. In geval van langdurige afwezigheid van het bestuur voorziet de raad van commissa-

rissen conform artikel 8 van de statuten in vervanging van het bestuur. 
 
Artikel 10  -  Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten van de stichting behoeft het 
bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen voor het namens de stichting ne-
men van de daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin genoemde rechtshande-
lingen. 
De goedkeuring wordt vooraf aan de raad van commissarissen gevraagd; in spoedeisende 
gevallen wordt vooraf door het bestuur overleg gepleegd met de voorzitter van de raad van 
commissarissen. 
 
Artikel 11  -  Begroting  
Zoals in artikel 11 lid 1 van de statuten van de stichting is aangegeven, moet de door het be-
stuur vastgestelde begroting worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. In die 
begroting wordt een prognose gegeven van het daarop volgende jaar. Van de begroting 
maakt deel uit een winst- en verliesrekening, een balans en een kasstroomoverzicht. 
 
Artikel 12   -  Aansprakelijkheid van leden van het bestuur 
1. De stichting heeft de aansprakelijkheid van de leden van het bestuur (en de raad van 

commissarissen) verzekerd. 
2. De stichting draagt de noodzakelijke kosten voor het bestuur voor het voeren van ver-

weer tegen aansprakelijkstelling wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van 
zijn functie, voor zover deze niet of onvoldoende worden gedekt door de in lid 1 be-
doelde verzekering. 

3. Artikel 12, lid 2 is van kracht behoudens in situaties waarin er sprake is van grove nala-
tigheid en/of grove schuld en/of malversatie. 

 
Artikel 13  -   Bijlagen 
De bijlagen 
A. Governancecode Woningcorporaties 2015 
B. Bevoegdheden- en procuratieregeling 
 



 

maken deel uit van dit reglement. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen in zijn 
vergadering van 8 november 2016.  
 
Ondergetekende, directeur/bestuurder van de stichting, verklaart hierbij van de inhoud van 
bovenvermeld reglement te hebben kennisgenomen en daarmee akkoord te zijn. 
 
Getekend te Waalwijk op 8 november 2016 
 
 
 
………………………………….. 
Roel van Gurp 


