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Definitiess (artikel 1)
In dit reg
glement word
dt verstaan onder:
o
Bestuur:
de directteur-bestuurd
der van de Stichting.
S
Besluit to
oegelaten insstellingen volkshuisvestin
ng 2015.
BTIV:
ancecode:
de Governancecode woningcorpo
oraties 2015 of zoals dezze op enig moment
m
Governa
luidt.
de Raad van Commisssarissen va
RvC:
an de Stichtin
ng.
de statutten van de Sttichting.
Statuten:
g:
Stichting de Woonme
ensen, geves
stigd te Apeldoorn, kantooorhoudende
e aan de
Stichting
321 CA te Ap
peldoorn.
Deventerrstraat 54, 73
Wet:
Woningw
wet.
glement (artik
kel 2)
Status en inhoud reg
1.
D
Dit reglemen
nt is opgestelld ter uitwerkking van en in aanvulling op de Statutten.
2.
O
Onverminderd het bepaa
alde in dit reg
glement zal het
h Bestuur voor
v
zijn funcctioneren als
s
u
uitgangspuntt nemen de geldende
g
Go
overnancecode. In dit reg
glement zijn dde principes uit de
G
Governanceccode zoveel mogelijk verrwerkt.
3.
H
Het Bestuur is gehouden
n tot naleving
g van dit regle
ement en de
e Governanceecode.
4.
D
Dit reglemen
nt wordt op de website va
an de Stichtin
ng geplaatst..
5.
W
Waar dit reglement strijdig is met Ned
derlands recht of de Statuten, prevaleeren deze laatste.
W
Waar dit reglement veren
nigbaar is me
et de Statute
en, maar strijdig met Ned erlands rech
ht,
p
prevaleert dit laatste.
6.
B
Bij dit reglem
ment behoren
n de volgend e beleidsstukken, die ten
n kantore vann de Stichting zullen
w
worden geho
ouden:
a
a. het reglem
ment financie
eel beheer
b
b. het treasu
urystatuut
cc. het investteringsstatuu
ut
d
d. het verbin
ndingenstatu
uut
e
e. de procurratieregeling
oeming (artik
kel 3)
Samenstelling, werviing, selectie en (her)beno
1.
IIn de werving
g, selectie en
n (her)benoe
eming van he
et Bestuur wo
ordt voorzienn door de Rv
vC op de
w
wijze zoals geregeld
g
in artikel 4 van d
de Statuten en
e de artikele
en 12 en 13 vvan het regle
ement
vvan de RvC.
2.
D
De benoemin
ng van het Bestuur
B
gesch
hiedt onverle
et diens arbe
eidsrechtelijkee positie voo
or een
p
periode van vier jaar.
3.
B
Bij ontstentenis of belet van
v het Bestu
uur, wordt de
e RvC onverwijld geïnform
rmeerd.
ma, opleiding en training ((artikel 4)
Introducttieprogramm
1.
H
Het Bestuur volgt na ben
noeming een introductiep
programma waarin
w
de releevante aspec
cten van
d
de functie aa
an bod kome
en. In het intro
oductieprogrramma wordt in ieder gevval aandachtt besteed
a
aan de volge
ende zaken:
a
a. de veranttwoordelijkhe
eden van een
n bestuurderr;
b
b. de risico’ss die zijn verrbonden aan het werk als
s bestuurder;;
cc. algemene
e financiële en
e juridische zaken;
d
d. de financiële verslagg
geving;
e
e. kennis ovver volkshuisvesting;
ff. opleiding en educatie;
g
g. de Goverrnancecode en
e de nalevin
ng daarvan;
h
h. de voorbe
eeldfunctie van
v een bestu
uurder.
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2.

3.

H
Het Bestuur is gehouden
n haar kenniss steeds te blijven ontwikkelen door m
middel van tra
aining en
o
opleiding, wa
aarbij aandac
cht wordt bessteed aan ge
ewenst gedra
ag. Het Besttuur is zelf
vverantwoordelijk voor hett goed uitoeffenen van zijn taken en verantwoorde
v
elijkheden. In
n dat
kkader beoord
deelt het Bes
stuur jaarlijkss op welke onderdelen ge
edurende dee zittingsperio
ode
b
behoefte is aan
a nadere trraining en op
pleiding.
O
Op de trainin
ng en opleiding van het B
Bestuur is de Permanente
e Educatie-syystematiek zoals
z
vvastgelegd in
n het ‘Reglem
ment perman
nente educattie’ van Aede
es of een verrvanging daa
arvan van
ttoepassing. In
I het jaarverslag worden
n de door he
et Bestuur behaalde Perm
manente Edu
ucatiep
punten vermeld.

Tegenstrijdig belang (artikel 5)
1.
D
De Stichting verstrekt het Bestuur ge
een persoonliijke leningen of garantiess of andere fiinanciële
vvoordelen die
e niet vallen onder het be
eloningsbele
eid zoals voorzien in de S
Statuten en/o
of
rreglementen van de Stich
hting. Het Be
estuur is vera
antwoordelijk
k voor het vooorkomen van
b
belangenverrstrengeling en
e dient ook de schijn da
aarvan te vermijden. Het B
g onder
Bestuur mag
g
geen voorwa
aarde activite
eiten ontploo
oien die in concurrentie tre
eden met dee Stichting,
sschenkingen
n aannemen van de Stich
hting en haarr relaties, of derden
d
op koosten van de
e
S
Stichting voo
ordelen versc
chaffen.
2.
H
Het Bestuur heeft in iede
er geval een (potentieel) tegenstrijdig
t
belang indieen:
a
a. de Stichting voorneme
ens is een trransactie aan
n te gaan me
et de betreffeende bestuurrder en/of
ng waarin de betreffende bestuurder ppersoonlijk een
e
een rechttspersoon of ondernemin
materieel financieel belang houdt;;
b
b. de Stichting voorneme
ens is een trransactie aan
n te gaan me
et een rechtsspersoon of
ondernem
ming waarvan
n de betreffe
ende bestuurrder, diens ec
chtgenoot, g eregistreerde partner
of een an
ndere levensg
gezel, pleegkkind of bloed
d- of aanverw
want tot in dee tweede graad een
bestuurs-- of toezichth
houdende fun
nctie vervult, met uitzondering van recchtspersonen welke
als een ve
erbinding van de Stichtin
ng kwalificere
en;
cc. de RvC heeft
h
geoorde
eeld dat een tegenstrijdig
g belang bestaat, of geaccht wordt te bestaan.
b
3.
H
Het Bestuur meldt een (p
potentieel) te
egenstrijdig belang
b
onmid
ddellijk aan dde voorzitter van
v de
R
RvC en de overige
o
RvC leden.
l
Daarb
bij geeft het Bestuur
B
inzic
cht in alle releevante inform
matie,
iinclusief de relevante
r
info
ormatie inzakke zijn echtg
genoot, gereg
gistreerde paartner of een andere
llevensgezel, pleegkind en
e bloed- en a
aanverwante
en tot in de tw
weede graadd.
4.
IIngeval het Bestuur
B
een (potentieel) ttegenstrijdig belang meld
dt aan de vooorzitter van de
d RvC
e
en overige le
eden conform
m het bepaald
aatsten zo sppoedig moge
elijk met
de in lid 3, trreden deze la
h
het Bestuur in
i overleg om
mtrent de wijzze waarop het tegenstrijd
dig belang zaal voorkomen dan
w
wel zal beëin
ndigen.
eden (artikel 6)
Taken en bevoegdhe
1.
H
Het Bestuur is belast met het besture
en van de Stiichting en is verantwoorddelijk voor de
e
n
naleving van
n alle relevan
nte wet- en re
egelgeving en
e de realisattie van zijn d oelstellingen
n, de
sstrategie, de financiering en het beleiid en de daaruit voortvloe
eiende resulttatenontwikk
keling,
a
alsmede het beleid ten aanzien van d
deelneminge
en van de Stichting. Het B
Bestuur legt hierover
vverantwoording af aan de
e RvC.
2.
H
Het Bestuur legt in het sttrategisch on
ndernemingsplan vast wa
at hij ziet als zzijn
m
maatschappe
elijke, operattionele en fin
nanciële doelen. Dit strate
egisch onderrnemingsplan wordt
g
goedgekeurd
d door de Rv
vC en vastge
esteld door he
et Bestuur. De
D vastgesteelde doelen zijn
z de
u
uitkomst van
n een zorgvuldig en transsparant proce
es waarbij de
e Stichting dee mening bettrekt van
b
belanghebbe
enden, waaro
onder de (toe
ekomstige) bewoners,
b
Hu
uurdersorgannisaties en de
d
g
gemeente. De
D Stichting is eindveranttwoordelijk vo
oor de afweg
ging van belaangen en de keuzes
d
die op basis daarvan worrden gemaakkt. In een beleidsdocume
ent wordt de visie neerge
elegd die
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3.
4.

5.

6.

h
het Bestuur heeft
h
op het besturen van
n de Stichting. Daarbij wo
ordt ingegaaan op de
vverantwoordelijkheid voo
or het realise ren van de doelstellingen
d
n, de strategiie, het beleid
d, de
ffinanciering en
e de onderlinge wisselw
werking en ro
ollen. In dit be
eleidsdocum
ment wordt de
e visie
vvan de RvC als bedoeld in het reglem
ment van de RvC ook verrankerd. In h et ondernem
mingsplan
w
wordt tevenss aandacht besteedt aan de zaken die
e betrekking hebben op hhet extern ov
verleg als
b
bedoeld in artikel 12.
H
Het Bestuur draagt zorg voor het inte
ern en extern
n communice
eren van kernnwaarden en
n zorgt
vvoor bekendheid van de Governance
ecode.
H
Het Bestuur draagt actieff bij aan voorrwaarden die
e goede beslluitvorming m
mogelijk mak
ken,
zzoals onderliing respect, goed
g
luistere
en, een open
n oog voor an
ndere invalshhoeken, met als doel
tte komen tot gezamenlijk
ke opvattinge
en;
H
Het Bestuur streeft een cultuur
c
na en
n schept voorrwaarden voo
or het zorgvuuldig voorbereiden
e
en nemen va
an besluiten en voor het u
uitoefenen van toezicht daarop
d
door de RvC. Daa
arbij zijn
o
onder meer de
d volgende aspecten va
an belang:
a
a. informatie
e en docume
entatie zijn vo
oor het Bestu
uur en de Rv
vC tijdig bescchikbaar;
b
b. er is voldo
oende tijd vo
oor discussie
e, in het bijzo
onder wannee
er het gaat oom belangrijk
ke,
complexe
e en/of strate
egische beslu
uiten;
cc. er worden
n duidelijke afspraken
a
ge
emaakt over proces, planning en wijzee van uitvoering;
d
d. afweginge
en die een ro
ol hebben ge
espeeld bij de
e besluitvorm
ming worden goed vastge
elegd ten
behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
e
e. tijdige com
mmunicatie met
m de RvC en evaluatie
e na de beslu
uitvorming;
ff. het Bestu
uur vermijdt tegenstrijdige
e belangen en
e onterechte
e gehechtheiid aan eerde
ere
besluitvorrming. Het Bestuur zorgt voor voldoende ruimte en
e vrijheid om
m beslissinge
en uit het
verleden – in de conte
ext van toen genomen – ter discussie
e te stellen.
H
Het Bestuur brengt de ris
sico’s die verrband houde
en met de acttiviteiten vann de Stichting
g in kaart
e
en hanteert een
e inzichtelijk beleid voo
or het behee
ersen van die
e risico’s, waaarbij het in ie
eder
g
geval gaat ovver het opdra
achtgeversch
hap van de Stichting,
S
hett sluiten van contracten,
ssamenwerkin
ngsverbande
en en/of grote
e transacties
s met derden
n.

ngskader en beleidsstukkken (artikel 7)
Toezichtts- en toetsin
1.
H
Het toezichtsskader voor de
d Stichting is hetgeen uit
u de wet- en
n regelgevingg blijkt. Als
ttoetsingskad
der hanteert het
h Bestuur d
die documen
nten waaraan
n de maatschhappelijke en
n
ffinanciële pre
estaties van de Stichting kunnen worrden getoetstt.
2.
H
Het toetsingsskader van de
d Stichting w
wordt in samenspraak tus
ssen het Besstuur en RvC
C
vvastgesteld en
e bevat ond
der meer de vvolgende reg
glementen en beleidsstukkken:
a
a. Statuten
b
b. reglemen
nt RvC
cc. profielsch
hets RvC
d
d. bestuursrreglement
e
e. reglemen
nt auditcomm
missie
ff. reglemen
nt selectie- en
n remuneratiiecommissie
g
g. procuratie
eregeling
h
h. informatie
ereglement
ii. reglemen
nt financieel beheer
b
jj. prestatiea
afspraken
kk. ondernem
mingsplan
ll. jaarplan en
e meerjaren
nbegroting
m
m. jaarversla
ag- en rekening
n
n. treasurysstatuut
o
o. investerin
ngsstatuut
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3.

4.

5.

p
p. verbindingenstatuut
q
q. klokkenlu
uidersregeling
g
rr. integriteitscode
ss. sociaal sttatuut sloopw
woningen
IIn het treasurystatuut wo
ordt in ieder g
geval beschrreven het ren
nterisico, het
b
beschikbaarh
heidsrisico en
e het tegenp
partijrisico. Uitgangspunt
U
y van de
is daarnaastt dat treasury
S
Stichting gee
en winstoogm
merk heeft m
maar ten dienste van het risicobeleid
r
sstaat.
IIn de procura
atieregeling wordt
w
in iede
er geval vastg
gelegd hoe wordt
w
omgeggaan met:
a
a. bevoegdh
heden ingeva
al van ontste
entenis of belet;
b
b. tekenbevoegdheid voor het aanga
aan van verp
plichtingen.
D
De vaststellin
ng van het re
eglement fina
ancieel behe
eer geschiedtt onder voorbbehoud van
g
goedkeuring door de min
nister belast m
met de zorg voor de volk
kshuisvestingg.

Schorsin
ng, ontslag en aftreden (a
artikel 8)
1.
S
Schorsing, ontslag
o
en afttreden van h et Bestuur geschiedt op de wijze zoaals voorzien in
i artikel
5 lid 3 van de
e Statuten.
2.
O
Over een eve
entueel te co
ommuniceren
n schorsing of
o ontslag zu
ullen tevoren door de RvC
C en het
B
Bestuur een te volgen ge
edragslijn wo
orden overee
engekomen.
ging en onkostenvergoed
ding (artikel 9
9)
Bezoldig
1.
H
Het Bestuur wordt bezold
digd voor de uitoefening van de functtie. De bezolddiging en de
e overige
a
arbeidsvoorw
waarden van het Bestuurr wordt door de RvC vasttgesteld met in achtnemin
ng van
a
artikel 4 lid 6 van de Stattuten.
2.
D
De kosten ve
erband houdende met inttroductieprog
gramma’s, tra
aining en oppleiding, komen voor
rrekening van
n de Stichting
g.
eringen en be
esluitvorming
g (artikel 10)
Vergade
1.
H
Het Bestuur streeft een cultuur
c
na en
n schept voorrwaarden voo
or het zorgvuuldig voorbereiden
e
en nemen va
an besluiten en voor het u
uitoefenen van toezicht daarop.
d
2.
H
Het Bestuur informeert de voorzitter vvan de RvC vooraf over geplande
g
abbsentie van het
B
Bestuur lang
ger dan vijftie
en achtereen volgende we
erkdagen en over ongepl ande absenttie van
h
het Bestuur langer
l
dan vijf werkdage n.
3.
C
Conform het bepaalde in artikel 27 va
an de Wet en
n nader uitge
ewerkt in hett BTIV zijn be
epaalde
b
besluiten ond
derworpen aan
a de goedkkeuring van de
d minister belast
b
met dee zorg voor de
d
vvolkshuisvessting.
4.
IIndien de RvvC (voorafgaa
ande) goedkkeuring heeftt verleend aa
an bestuursbbesluiten, zoa
als
b
bedoeld in artikel 8 lid 4 van
v de Statu
uten maakt de RvC hierva
an melding inn het jaarverrslag.
m de RvC (artikel 11)
Informattievoorziening en relatie met
1.
H
Het Bestuur verschaft de
e RvC tijdig e
en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feite
en en
o
ontwikkelinge
en aangaand
de de Stichti ng die de Rv
vC nodig moc
cht hebben vvoor het naar
b
behoren uito
oefenen van zijn
z taak en tten behoeve van (het toe
ezicht op) de risicobeheersing,
w
waaronder:
e en financië
a
a. risicoanallyses van de
e operationele
ële doelstellin
ngen;
b
b. de financiële verslagg
geving;
cc. periodieke monitoring
g en rapporta
ages waarme
ee al geduren
nde een jaarr inzicht word
dt
ciële) prestat ies van de Stichting;
S
gegeven in de (financ
d
d. criteria die worden ge
ehanteerd bij het aangaan
n en beëindig
gen van conttracten en/off
erkingsverbanden met de
erden;
samenwe
e
e. criteria die worden ge
ehanteerd bij het doen va
an (des)inves
steringen in vvastgoed;
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2.
3.

ff. vergelijke
end benchma
arks (waaron
nder in ieder geval de Aed
des-benchm
mark), waarbijj de
prestatiess van de Stic
chting worden
n vergeleken
n met andere
e corporatiess;
g
g. inzicht in en toezicht op
o de soft co
ontrols, zijnde
e gedragsbeïnvloedendee omstandigh
heden op
oonlijk functio
oneren van m
medewerkers
s.
het perso
h
h. monitoring waaruit blijjkt dat het Be
estuur de ris
sico’s voor de
e komende pperiode voorz
ziet en
daarop accteert.
H
Het Bestuur is verplicht de
d voorzitter van de RvC de informatie te verschaaffen die nodig is voor
d
de vaststellin
ng en het bijh
houden van zzijn nevenfun
ncties.
H
Het Bestuur woont de vergaderingen van de RvC
C bij, tenzij dit op grond vaan de Statute
en of het
rreglement va
an de RvC is
s uitgesloten..

n extern overrleg (artikel 12)
1
Intern en
1.
H
Het Bestuur legt vast wie
e als belangh
hebbende pa
artijen worden
n beschouwdd en onderho
oudt
ccontact met hen. Het Bes
stuur gaat pe
eriodiek na of
o zij met alle relevante beelanghebben
nden in
g
gesprek is.
2.
H
Het Bestuur voert overleg
g met de eig en in zijn wo
oningmarktregio werkzam
me
H
Huurdersorganisaties en bewonersco
ommissies en de onderne
emingsraad. Het overleg heeft
o
onder meer betrekking
b
op de betaalb
baarheid, de voorgenome
en werkzaam
mheden en welke
b
bijdrage daarmee wordt beoogd
b
aan de uitvoering
g van het volkshuisvestinngsbeleid dat in de
d
desbetreffende regio geld
dt.
3.
H
Het Bestuur schept randv
voorwaarden
n om te kome
en tot sterke en professioonele
H
Huurdersorganisaties.
4.
H
Het Bestuur respecteert de
d rol van de
e Gemeenten, voert daarrmee overlegg en maakt
p
prestatieafsp
praken over de
d bijdrage d
die de Stichting levert aan
n de uitvoerinng van het in
n de
b
betrokken Ge
emeenten ge
eldende volkkshuisvesting
gsbeleid.
5.
O
Overige als belanghebbe
b
end beschou wde partijen worden actief betrokkenn bij (de vorm
mgeving
vvan) het bele
eid van de Sttichting en de
e behaalde prestaties.
p
Het Bestuur ppubliceert in het
h
jjaarverslag wie
w en hoe met
m de belang
ghebbenden overleg is gevoerd.
6.
H
Het Bestuur treedt ten minste eenma
aal per jaar in
n overleg met de RvC oveer de omgan
ng met,
e
en de participatie en invlo
oed van bela
anghebbende
en.
7.
IIn het jaarverslag wordt aan
a de onde rwerpen als bedoeld ond
der lid 1 tot een met 6 van dit
a
artikel ruim aandacht
a
bes
steed.
8.
H
Het Bestuur informeert de RvC over d
de relevante
e onderwerpe
en die aan dee orde zijn ge
eweest
ttijdens het ovverleg met de Huurderso
organisaties en
e de ondern
nemingsraadd.
woording en evaluatie
e
(arttikel 13)
Verantw
1.
H
Het Bestuur legt verantw
woording af aa
an de RvC over
o
zijn hand
delen in hoeddanigheid als
B
Bestuur van de Stichting op de wijze zoals omsch
hreven in de Statuten en dit reglemen
nt.
2.
IIn het jaarverslag rapportteert het Besstuur over de
e gerealiseerrde maatschaappelijke,
o
operationele en financiële resultaten van de Stich
hting. Daarbijj wordt ook aaandacht geg
geven
a
aan de doelm
matigheid van de Stichtin
ng en de matte waarin de Stichting in sstaat is haarr
m
maatschappe
elijke taak op
p langere terrmijn te vervu
ullen. Het jaa
arverslag woordt na vaststtelling
d
door de RvC
C openbaar gemaakt doorr plaatsing op de website
e van de Sticchting.
3.
C
Conform hett bepaalde in de Wet, wo rdt in het jaa
arverslag:
 een opga
ave van de nevenfunctie
n
s van het Be
estuur en van
n leden van dde RvC opge
enomen;
 een afzo
onderlijk vers
slag van de R
RvC opgenom
men van de wijze
w
waaropp in het jaarv
verslag
toepassing is gegeve
en aan het be
epaalde bij en
e krachtens de artikelenn 26, 31, eers
ste en
erde lid van d
de Wet, en va
an de naleving in dat verrslagjaar van
n het
tweede lid, en 35, de
e bij en krach
htens artikel 30 van de Wet;
W
bepaalde
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4.

afzonderrlijk verslag gedaan
g
ten a
aanzien van de verbonde
en ondernem
mingen ten aa
anzien
van bove
enstaande pu
unten.
C
Conform hett bepaalde in de Governa
ancecode, wo
ordt in het jaarverslag:
 een sam
menvatting op
pgenomen uiit het verslag
g dat het Bes
stuur aan de RvC uitbrengt over
ingedien
nde klachten bij de toegellaten instellin
ng (bepaling 1.5 Governaancecode);
 melding gemaakt van
n de in het ve
erslagjaar be
ehaalde PE-p
punten van zzowel het Be
estuur als
de RvC (bepaling
(
1.8
8 Governanccecode);
 door het Bestuur gerrapporteerd o
over de gerealiseerde ma
aatschappelijijke, operatio
onele en
elaten instellling. Daarbij wordt ook aaandacht gegeven
financiële resultaten van de toege
d
d van de toe
egelaten inste
elling (efficiëntie) en de m
mate waarin de
aan de doelmatigheid
toegelate
en instelling in staat is ha
aar maatscha
appelijke taa
ak op langeree termijn te vervullen
v
(continuïïteit) (bepalin
ng 2.3 Goverrnancecode);
 het belon
ningsbeleid, inclusief de beloning van
n het Bestuur gepubliceeerd (bepaling 3.5
Governa
ancecode);
 door de RvC gerappo
orteerd over het proces van
v de jaarlijkse beoordeeling van het Bestuur
g 3.9 Govern
nancecode);
(bepaling
 door de RvC een verrslag van de werkzaamhe
eden in dat verslagjaar
v
ggepubliceerd
g 3.14 Governancecode));
(bepaling
 de honorrering van leden van de R
RvC vermeld
d (bepaling 3.15
3
Governaancecode);
 de gevollgde procedu
ure van wervving en selec
ctie van het Bestuur
B
en Rv
RvC verantwo
oord
(bepaling
g 3.17 Governancecode));
 het roostter van aftred
den van de R
RvC gepublic
ceerd (bepaling 3.19 Govvernancecod
de);
 de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafh
hankelijk toezzicht kunnen houden
(
3.1
17 Governan
ncecode);
gemeld (bepaling
 de same
enstelling, he
et aantal verg
gaderingen en
e de belangrijkste onderrwerpen die op
o de
agenda stonden
s
verm
meld (bepalin
ng 3.29 Gove
ernancecode
e)
 aan de dialoog
d
met belanghebbe
b
ende partijen ruim aandac
cht besteed ((artikel 4.8
Governa
ancecode);
 door het Bestuur verantwoording
g afgelegd ov
ver de risico’s
s die het Besstuur in kaartt heeft
d houden me
et de activiteiiten van de Stichting
S
en hhet beleid vo
oor het
gebrachtt die verband
beheerse
en van die risico’s (bepalling 5.1 Gove
ernancecode
e);
 het selecctieproces va
an de externe
e accountant door de Rv
vC toegelichtt, alsmede de
e
redenen die aan de wisseling
w
van
n externe accountant ten grondslag liiggen (bepaling 5.8
ancecode);
Governa
 melding gemaakt van
n de belangrrijkste conclu
usies door de
e RvC omtrennt de beoord
deling
f
van de exte
erne accounta
ant (bepaling
g 5.11 Goverrnancecode).
van het functioneren

Visitatie (artikel 14)
1.
D
De Stichting laat haar ma
aatschappelijjke prestatie
es minimaal eens
e
per vierr jaar onderz
zoeken
d
door een doo
or de Stichtin
ng Visitatie W
Woningcorpo
oraties Nederrland geaccreediteerd
vvisitatieburea
au.
2.
H
Het visitatierrapport wordtt op de webssite van de Stichting
S
geplaatst, samenn met een re
eactie
d
daarop van het
h Bestuur en
e de RvC. H
Het visitatiera
apport wordt besproken m
met de
H
Huurdersorganisaties en het college van Burgemeester en Wethouders
W
vaan de Geme
eente als
b
belanghebbe
ende.
3.
H
Het Bestuur zendt het vis
sitatierapportt, vergezeld van de reacttie van de RvvC daarop alls
b
bedoeld in lid
d 2, binnen zes
z weken aa
an de ministe
er belast met de zorg vooor de
vvolkshuisvessting, alle bellanghebbend
den en degenen die in he
et kader van het onderzo
oek hun
zzienswijze he
ebben gegev
ven.
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Integriteitscode (artikkel 15)
1.
H
Het Bestuur zorgt voor ee
en interne in
ntegriteitscod
de met norme
en en waardeen die mede
ewerkers
vvan de Stichting in acht moeten
m
neme
en.
2.
D
De integriteittscode wordtt op de webssite van de Stichting
S
gepu
ubliceerd.
Klokkenlluidersregelin
ng (artikel 16
6)
1.
H
Het Bestuur draagt er zorg voor dat w
werknemers zonder geva
aar voor hun rechtspositie
e de
m
mogelijkheid hebben te rapporteren
r
o
over vermeende onregelm
matigheden vvan algemen
ne,
o
operationele en financiële aard binne
en de Stichtin
ng aan het Bestuur of eenn door hem
a
aangewezen
n functionaris
s. Vermeende
e onregelma
atigheden die
e het functionneren van he
et
B
Bestuur betre
effen worden
n gerapporte
eerd aan de voorzitter
v
van
n de RvC. Heet voorgaand
de wordt
g
geregeld in een
e klokkenlu
uidersregelin
ng, welke wo
ordt vastgeste
eld door het Bestuur en ter
t
g
goedkeuring wordt voorg
gelegd aan de
e RvC. Na vaststelling wordt
w
de klokkkenluidersreg
geling op
d
de website van
v de Stichting gepublice
eerd.
Interne ccontroller (arttikel 17)
1.
D
De interne co
ontroller func
ctioneert ond
der de arbeid
dsrechtelijke verantwoorddelijkheid van
n het
B
Bestuur.
2.
V
Voordat het Bestuur beslluit tot benoe
eming van ee
en interne co
ontroller inforrmeert het Be
estuur de
R
RvC.
3.
E
Een besluit tot schorsing of ontslag vvan de interne
e controller wordt
w
niet geenomen voorrdat
g
goedkeuring van de RvC
C is verkregen
n.
houding (artikel 18)
Geheimh
1.
H
Het Bestuur dient ten aan
nzien van allle informatie en documen
ntatie verkreggen in het ka
ader van
zzijn functie de nodige dis
scretie en, wa
aar het vertro
ouwelijke info
ormatie betreeft, geheimhouding
tte betrachten
n. Het Bestuu
ur zal geen vvertrouwelijke
e informatie openbaar m aken anders
s dan aan
d
de RvC, tenzzij is vastges
steld dat deze
e informatie door de Stichting is geoppenbaard of op
o
a
andere wijze
e ter beschikk
king van het publiek is ge
ekomen. Dez
ze verplichtinng strekt zich
h mede
u
uit na beëind
diging van he
et lidmaatsch
hap van het Bestuur.
B
alingen (artikkel 19)
Slotbepa
1.
IIndien een va
an de bepalingen uit dit rreglement nie
et of niet langer geldig iss, tast dit de
g
geldigheid va
an de overige
e bepalingen
n niet aan. De
D RvC zal de
e ongeldige bbepalingen
vvervangen door geldige bepalingen
b
w
waarvan het effect, gelet op de inhoudd en strekkin
ng
d
daarvan zove
eel mogelijk overeenstem
mt met dat va
an de ongeld
dige bepalinggen.
2.
D
De wijziging van dit regle
ement gesch iedt bij beslu
uit van het Be
estuur na goeedkeuring va
an de
R
RvC. Van ee
en dergelijk besluit
b
wordt melding gem
maakt in het jaarverslag.
j

Bestuursre
eglement

ve
ersie januari 2017

Pag
gina 8 van 8

