ADDENDUM
in aanvulling op Reglement Bestuur Stichting Wierden en Borgen
welk Reglement is vastgesteld op 11 april 2019
Artikel 1 Overschrijdingen
1. Het bestuur stelt jaarlijks een prestatiebegroting op en legt deze ter vooraf ter goedkeuring voor aan
de RvC (artikel 7 lid 4 sub l statuten). Afzonderlijke goedkeuring van de RvC is daarnaast voor een
aantal besluiten vereist (zie ook het Investeringsstatuut). De bestuurder informeert de RvC in
algehele zin over de realisatie van de begroting door middel van de trimesterrapportage.
2. Overschrijdingen die meer bedragen dan onderstaande waarden behoeven goedkeuring van de RvC.
a) Voor uitgaven/investeringen in sloop, nieuwbouw, herstructurering (c.q.
woningverbetering/renovatie/transformatie): indien het totaal begrote bedrag volgens de
goedgekeurde projectbegroting met inachtneming van het programma, met meer dan 5% wordt
overschreden indien de overschrijding meer bedraagt dan € 150.000.
b) Voor bedrijfsuitgaven: indien de totale beïnvloedbare bedrijfsuitgaven (NPO wordt beschouwd
als niet beïnvloedbaar) volgens de goedgekeurde jaarbegroting worden overschreden. Budgetten
voor beïnvloedbare bedrijfsuitgaven mogen onderling worden uitgewisseld.
c) Voor contractonderhoud: indien de kosten van een contract volgens de goedgekeurde
jaarbegroting met inachtneming van het programma, met meer dan 10% worden overschreden
indien de overschrijding meer bedraagt dan € 10.000.
3. Voorziene overschrijdingen moeten vooraf ter goedkeuring worden aangeboden bij de RvC. Indien
vooraf goedkeuren niet mogelijk is, dienen de overschrijdingen zo spoedig mogelijk te worden
gemeld. De goedkeuringen zullen niet leiden tot aanpassing van de begroting doch tot goedgekeurde
overschrijdingen.
Artikel 2 Slotbepaling
1. Dit Addendum zal aan het Bestuursreglement gehecht worden en daarvan onlosmakelijk deel
uitmaken.
2. Het Bestuursreglement zal tussen Partijen slechts gelden indien en voor zover daarvan in dit
Addendum niet is afgeweken.
3. Naast de in dit Addendum vastgelegde afspraken wordt de RvC in algehele zin over de realisatie van
de begroting door de bestuurder geïnformeerd door middel van de trimesterrapportage.
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