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Doorlopende tekst van de siatuten van stichting Stichting Beheer "Borch"
wed ll" zoals deze luiden na dê akte van statutenwijzigjng op 29 augustus

2011 verleden voo'n'r E.P.B. Ler B'.nle. rora-s te Halderllergê

NAA[,1 EN ZETEL
Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: SïICHTING BEHEER '
WERF II".

2. Zij is gevestigd te Roosendaal.
DOEL
AÍikel 2.
i nê eti.htin^ haaft rÁn.l^êl

a) het realiseren, coórdineren en/of bevorderen van parkmanagêment
en/oÍ (parkmanagemênt)werkzaamheden, die ertoe moeten leiden
dat het bedrijvenpark Borchwed, gelegen op het grondgebied van
de gemeenten Foosendaal en Halderberge, eên kwalitatief hoog-
waardige en uniÍorme duurzame inrichting en uitstraling zal hebben
en gedurênde een langere periode ook zai behouden;

b) het verrichten en bevorderen van al hêtgeen met de onder a veÊ
woorde doelstelling verband houdl, zulks n de meest uitgebreide
zin des woords.

Onder 'parkmanagement' ajs bedoeld in het voorgaande lid dient onder
meer te worden bêgrepen het gecoordineerd en geintegreerd bêheer
en onderhoud van de openbare ruimte van het bedrijvenpark Borch-
werÍ, alsook een deel van dê niet-openbare ruimte. Onder openbare
ruimte dient begrepen te wordêfl de op hel bedrijvenpark aanwezigê
openbare wegen, groenstroken, oevervoorzieningen en waterpafiijen.
Voor wat betreft de niet-openbare ruimte zal het parkmanagement on-
der meer zien op het onderhoud van de uit- en inritten van kavels, als-
mede de - vanaÍ de erfgrens met de openbare ruimte bepaald - eerste
drie meterzone van de kavels, alsook beveiliging van de kavels. Onder
de drie rneter zone privaat worden de zichtlocaties verstaan welke jn
privaat eigendom zijn. Groenstrokên, verhardingen en de terreinafras-
tering inclusief de poorten binnen deze drie meter zone rnaken hiervan
onderdeel uit.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
al hel sluitel va.r een (beheer/overeenkorsr ner londer.neerl de

gemeenten Roosendaal en Halderberge, aismede met de Coópera-
tieve Vereniging van Vestigende bedrijven "BorchwerÍ ll" U.A. ten

2.

3.



behoeve van invulljng en financiering van parkmanagement op het
bedrijvenpark Borchwerf ;

b) het voeren van periodiek overleg met voornoemde gemeenten en
verêniging in veÍband mêt de (verdere) vormgeving en invulling van
parkmanagement op hei bedrijvenpark Borchwerf ,

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
GELDMIDDELEN
Artikel 3.

De gêldmiddêlen welke nodig zullen zijn om het doel van de stichting te
kunnen verwezenlijken, verkrijgt de slichting uit:
a. bijdragen van de Coóperatieve Vereniging van Vestigende bedrij-

ven "BorchweÍf ll" U.A.l
b. bijdragen van de publiekrechtelijke rechtspersonen de gemeentên

Roosendaal en Halderberge;
c. erfstellingen, Iegaten en schenkingen;
d. overige bronnen.

BÉSTUUR
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden en wordt voor dê eer-

ste maal bij deze akte benoemd. In het bestuur zullen twee door de in
artikel 3 sub a van deze statuten genoemde vereniging aan te wijzen
leden, onder wie een bestuurslid van die vereniging, een door ieder der
in artikel 3 sub b van deze statuten genoemdê publiekrechtèlijke
rechtspersonen daartoe aangewezen persoon (in totaal h,vee perso-
nen), alsook een door genoemde vereniging en publiekrechtelijke
rechtspersonen gezamenlijk daanoe aangewezen onafhankelijke vijfde
persoon zitting hebben.

2. Indien het bestuur besluit tot wijziging van het aantal bestuursleden,
dieni dat beslult op dezelfde wijze tê worden genomen als een besluit
tot wijziging van de statuten.

3. De bestuursleden worden door de zittende bestuursleden benoemd bij
volstíekte meerderheid van stemmen, telkens voor eên periode van
vier jaren en zullen teÍstond herbenoembaar zijn. De colleges van Bur-
gemeester en Wethouders van zowel de gemeente Foosendaal als de
gerneente Halderberge dienen in te stemmen met de benoeming van
bestuursleden.
Het tijdstjp van aitreden zal bij rooster worden bepaatd.
Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftre-
den de plaats in van degene in wiens plaats zij benoemd zijn,
In afwijking van het vorenstaande kunnen bestuursleden maximaal
voor een perjode van lwee ntaal vier jaar worden benoemd.
Indien het bestuuÍ te eniger tijd uit minder dan het hieÍboven genoem-
de aantal bestuursleden bestaat - doch niei beneden het aantal van
drje bestuLrrsleden is gedaald - blijft het volledig bevoegd tot het ver-

4.

5.

6.



richten van alle handelingen, noodzakelijk voor het besturen der stich-
ting.
Wel dient het aantal bestuursleden zo spoedig mogelijk te worden ge-
bracht op bovengenoemd aantal.

7. lndien te eniger tijd geen of slechts een of t\^/ee bestuursleden in Íunc-
tie zijn, kunnen bij gebrekê van voorziening in de vacatures, drie tijdelij-
ke bestuursleden, respectievelijk twee oÍ een tijdelijk(e) bestuurslid/-
leden worden aangewezen door de Bechtbank te Breda, op verzoeK
van de meest gerede verzoeker, die volgens het oordeel van de Fecht-
bank toi het doen daarvan een gegronde reden heeft;
de Íunctjê van een aldus aangewezen tijdelijk bestuurslid neemt een
einde, zodra wederom ten minste drie bestuursleden zijn benoemd,
overeenkomsiig de bêpalingen van deze statuten.

B. Het bestuur klest uit zijn midden een voorzitteÍ, een secrêtaris en een
penningmeester, alsrnede - zonodig - plaatsvervangers voor deze Íunc-
ties. De functies van secretaris en penningrneester kunnen door één
persoon vervuld worden.

9. Het llestuur is verpiicht aan de gernelde vereniging ên gemeenten in-
formatie te verschaffen die de gemelde vereniging en gemeenlen ver-
langen.

10. Een besluit van het bestuur tot het toekennên van een oÍ meer vergoe-
dingen aan een oÍ meer bestuursleden behoeÍt voorafgaande goedkeu-
ring van de in artikel 3 sub a gemelde vereniging en van de in ar kel 3
sub b gemelde publiêkrechtelijke rechtspersonen."

EINDE BESTUU RSLIDI\,IAATSCHAP
Artikel 5.
1. Afgeziên van perlodiek aftreden volgêns rooster eindigt het bestuurs-

lidmaatschap door:
a) schriftelijk ontslag nemen (bedanken) door een licJ;

lr) overlÍjden, fajllissement of ondercuratelestelling van een lid;
c) ontslag om dringende redenen door een eenstêmmig besluit van alle

overige bestuursleden:
d) ontslag door de Rechtbank als bedoeld in artikel 298 Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek;
e) ontslag door degene casLr quo die (rechts)persoon, ciie het desbe-

treffende (bestuurs)lid heeft aangewezen casu quo ltenoemd.
2. Tot het hiervoor in iid 1 sub c bedoelde ontslag om dringende redenen

kan niet worden llesloten dan nadat het betreffencle bestuurslicl in de
gelegenheid is gesteld om zich in een voltaliige bestuursvergadering te
veranlWooroen.

3. Indien een bestuursljd is geschorst dient binnen drie maanden na de
ingangsdatun't van de schorsing te worden besloten toi hetzij ontslag,
hetzij opheffing der schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing ver
VAIt.



4. De colleges van BuÍgemeesteÍ en Wethouders van zowel de gemeente
Roosendaal als de gemeente Halderberge dienen in te stemmen nret
het ontslag van bestuursleden.

BESTUURSTAAK
Artikel 6.
1. Het bestuur is llelast met hel besturen van de stichting in de meest

ruime zin des woords.
2. Het bestuur is op grond daarvan binnen de grenzen van deze staluten

bevoegd tol het verrjchten van alle daden van beheer en beschikking,
die voor het Íealiseren van het doel nodig oÍ wenselijk worden geacht.

3. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden lot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegen-
heid betÍeft die tot de werkkring van iweê of meer bestuuÍsleden be-
hoort, is lêdeí van hen voor hêt geheel aansprakeljjk terzake van een
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af ie
wenden.

4. Hêt bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen
omlrent de vermogenstoestand van dê stichting, dat daaruit te allen tij-
de de rechten en veÍplichtingen van de stichting kunnen worden ge-
kend.

5. Het bestuur ls verplicht aan de in artikel 3 sub a van deze statuten ge-
melde vereniging en de in artikel 3 sub b van deze statuten gemelde
publiekrechtelijke rechtspersonen die informatie ie verschaÍfên die door
hen woÍden verlangd.

VERTEG ENWOORDIGINq
Artikel 7.
1 . De stichting woÍdt veÍtegenwooÍdigd door het bestuur.
2. Bovendien kan de Stichting wordên vertêgenwoordigd door twee geza-

menlilk handêlende bêstuursleden en wel:
a) de voorzitter en de secretaris;
b) de vooÍzitter en de penningmeesteÍ, of
.\ :ó cê^.êLà.ic ó^ 4ó .ó.-i.^fêestel

3. Het llestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een ot
meer bestuursleden dan wel een oÍ meêr derdên om de stichting bin-
nen de grênzen van de betÍeffende volmacht te vertegenwoordigen.
Êveneens kan het besluiten tot hét verlenen van een volmacht aan de
penningmeester om te beschikken over gelden oÍ over bank- of giro-
saldi ten name van de stichting, tot een bedrag dat door het bestuur zal
worden vastgesteld, alsmede tot hei verlenen van kwijting voor aan de
stichting gedane betallngen.

VERGAQERINGEN
Artikel 8.
1. De bestuursvergaderÍngen worden door de secretaris bijeengeroepen,
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zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht, doch ien minste vier keer
Der iaar.

2. Voorts zal de secretaris een vergadering bijeenroepen, nadat hem
hieron, schriftelijk door ten minste tuvee bestuursleden is verzocht, bij
welk vêrzoêk een opgave van de te behandelen punten moet zijn ge-
voê90.
De oproep voor dê vergadering dient door de secretaris binnen achi
dagen na de ontvangst van het verzoek aan de bestuursieden te wor-
oen gezonoen.
Voldoet de secrêtaris niet oÍ niet tijdig aan vermeld verzoek, dan zijn
verzoekers bevoegd zelf een vergaderjng bijeen te roepen, met inacht-
neming van de vereiste Íormaliteiten.

3. De termijn van oproeping - welkê schriÍtelijk (waaronder mede wordt
verstaan per teiex, telefax, e-mail oÍ ander soortgelijk communicatie-
middel) dient te geschieden - bedraagt ten rninste acht dagen, de dag
van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
l\let toestemrning van alle bestuursleden en in spoedeisende gevallen -
zulks ter beoordeling van de voorzitter - kunnen vergaderingen op kor-
tere termijn woÍden bijeengeroepen.

4. Bij de oproep moeten de plaats en het lijdstip van de vergadering,
alsook de te behandelen onden /erpen worden verrneld.

5. De vergaderingen worden geleld door de voorzttter.
Bij diens afwezigheid voorziet de vêrgadering zelf in haar le;ding.

6. ln een vergadering kunfen alleen geldigê besluiten worden genomeÍr,
indien het voorstel op de agenda is geplaatst.
Indien echter in een vêrgadering alle bestuursleden tegenwoordig oÍ
vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige
besluiten genomen worden over zaken die niet op de agenda staan
vermeld, behoudens de besluiten betreÍÍendê statutenwijziging en oft-
bindjng der stichting.

7. BestuursbesJuiten kunnen ook bujten vergadering worden genomen
wanneer alle bestuursledên schriÍteliik verklaard hebben met het voor-
gestelde besluit akkoord te gaan.

8. Van het behancjelde in vergaciêringen rnoeten notulen worden gehou-
den, welke Ín die vergadering oÍ in de eerstvolgende vergadering zullen
worden vastgestêld en goedgekeurd en ten blijke daarvan door de
voorzJtter en de secretaris zullen worden ondedekend.
Een llesluit als bedoeld in lid 7 van dit adikel client in de eerstvolqende
oestLJrsvergadering te woroer ver-re d e1 gerotuleerd.
De bij het besluit behorende bewiisstukken moeten bii de notulen wor-
den bewaard.

STEI,lI\I]NG
Anikêl L
1. Jeder bestuurslid brengt ler vergadering één steÍn uit.
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2.

3.

5.

Voozover in deze statuten oÍ in een eventueel oo te stelien huishoude-
li]k reglement niet anders is bepaald, zullen alle bestuursbesluiten wor-
den genomen met volstrekte meerderheid van sten'rmen in een verga-
deÍing, waarin ten minste drie in Íunctie zijnde bestuurslêden tegen-
woordig oÍ vertêgênwoordigd moeten zijn.
Zijn niet voldoende bestuuÍsleden tegênwoordig oÍ vertegenwoordigd,
dan zullen de betreÍfende voorstellen op de agenda voor de eerstvol-
gende vergadering - welke niet eerder dan acht dagen lateÍ mag
plaatshêbben - worden geplaatst.
In deze vergadering zullen bêsluiten over de betreifende voorstellen
genomen kunnen woÍden, ongeacht het aantal tegenwoordige of verte-
genwoordigde bêstuursleden, mits dit aantal niet minder dan twee be-
díaagt.
Blanco stemmen en niet op geldige wiize uitgebrachte sternmên $/oI-
den geacht niet te zijn uitgebracht.
Stemming geschiedt mondeling, tenzij de vooízitter een schriÍtelijke
stemming wenselijk acht dan wel een van de andeÍe bestuursleden
voor aanvang van de vergadering heeft aangegeven een schriÍieliike
sternming te verlangen.

6. Bij staking van stemmen wordt het betrefÍende voorstel aangehouclen
tol de eerstvorgende vergader,ng.
Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel
geacht te ziin verworpen indien het zaken bekeft, en zal het lot beslis-
sen indien het voorstel personen betreft.

7, Het ter vêrgadeÍing uitgespÍoken oordeel vande vooÍzitler omtfent de
uitslag van êen stemming oÍ de inhoud van een niet schrifteliik geno-
rflen besluit is beslissend,
Wordi echtêr onmiddellijk na hel uitsprek€n van het oordeel van de
voorzilter, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, indien de meêrderheid def vergadering of, indien de oorspron-
kelijke stemmjng niet hoofdeljjk of schrjÍtelijk geschiedde, een stetnge-
rechtigde aanwezige dit veÍlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-
spronkeliike stemming.

L Een bestuurslid kan zich teÍ vergadering laten vertegenwooÍdigen door
een andêr bestuurslid, mits bij schrittelijke volmachi.
Een bestuurslid kan slêchts voor één medebestuurslid als gevolmach-
tigdê optreden.

9. ln alle gêschlllen omtrent slemrningen niet blj de statuten voorzien, be-
slist de voorzitteÍ.

COMiVIISSIES

A4ihe!-q
1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigên en ophelfen van

comrnissies, die het bestuur kunnen helpen bij het verwezenlijken van
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het doêl der stichting.
2. Bij reglement kunnen worden geregeld de bevoegdheden, de verplich-

tingen. de werkwijze en de taak der commissle(s).
BOEKJAAR. BEGFOTING. VERSLAGGEVING
Artikel 1 1.

I . Het boekjaar is gelijk aan hêt kalenderjaar.
Het eerstê boekjaar loopt vanaÍ de datum van oprichting der stichtlng
tot en met één en dertig decernber van het jaar van oprichting.

2. Ten minste één maand voor de aanvang van een boekjaar zal dooÍ het
bestuur een begroting voor het komende boekjaar worden vastgesteld.

3. Uiterlijk in de maand juni wordt een bestuursvergadering gehouden,
waarin de secretaris verslag uitbrengt van de werkzaamheden der
stichting gedurende het aÍgelopen boekjaar.
In dezelÍde vergadering legt de penningrneester rekening en verant-
woording aÍ van het door hem gedurende het aÍgelopen boekjaar ge-
voerde financièlê beheeÍ.

4. Het bestuur kan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1. Boek 2
van het BurgeÍlijk Wetboek oí één of meer andere deskundigen aan-
wijzen voor het nazien van de door cle penningmeestêÍ opgestelde ba-
lans en staat van baten en lasten.
Het verslag van dê accountant of de andere deskundige(n) zal ieza-
men met de jaarstukken, met de oproep voor de in lid 3 van dit artjkel
bedoelde vergadering, aan de bestuursleden worden toegezonden. Het
verslag, alsmede de jaarstukken worden eveneens ter goedkeuring aan
de in artikel 3 van deze statuten genoerfde vereniging en gemeenien
IOegestuuro.

5. Goedkeurjng van de rekening en verantwoording door het bestuur
strekt de penningmeester tot decharge. Goedkeuring van het verslag,
alsmede de jaarstukken door de genoemde vereniging en gemeenten
strekt tot dechargê van het bestuur voor hei qevoerde beleid.6. Het bestuur is verpljcht de jaaÍstukken en de daarop betrekkjng heb-
bende bescheidên ten minste tien jaar lang te bewar-^n,

REGLÊI\,1ENïÊN
Artikel 12.
1. Het bestuuÍ kan - op de wiize als in het volgende artikel is vermeld -

een huishoudelijk reglernent en/of andere reglementen vaststellen, wrt,
zjgen of aanvullen,

2. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke mel deze
staluten in strijd zijn,

1 . Het bestuur is niet bevoegd de statuten te wijzigen en/oÍ de stichting ie
0ntbinden, dan nadat zij daartoe schriÍleliike goedkeuring heeft verkre-
gên van dê ln artikel 3 van deze statuten genoernde vereniging en ge-



meenlen.
2. Éen besluit tot wijziging der statuten of ontblnding der stichting zal

slechts genomen kunnen worden in een speciaal daartoe bijeengêrc
pên vergadering, waarin alle bestuursleden iegenwoordig ol vertege
wooÍdigd zijn en met algemene stemmen (casu quo op basls van url

nimiteit).
De tekst van een voor te stellen statutenwijziging dient bii oproep vo

de vergadering te worden meegezonden.
3. Een statutenwijziging nroet op sÍaÍfe van nieiigheid bij notariële akt€

tot stand komen.
Tot het doen verlijden van de akte ls ieder llestuurslid bevoegd.

VEREFFENING
Adikel 14.
1. Na een besluittol ontbinding der stichting zal de vereÍÍening geschi€

clen dooÍ het bestuur, tenzii het bestuur bij het besluit tot ontbinding
een of meer vereffenaars heeÍt aangewezen

2. De sricntilg blijfl laclat nel beslu.I lol onlo'nding geromer 's voonbÉ

staan, indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken n(

dig is.
3. Gedurende de periode van verelfening bliiven deze statuten voor zo

veel rnogelijk en nodig van kracht; in de stukken en aankondigingen
wordt aan de naam van de stichting toegevoegdi 'in liq!idaiie"

4. De vereÍïenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding wordt inge-
schreven in het handelsregister en dat voorts de wettelijke bepaling€
inzake vereffening zoveel mogeljik worden nagekomen.

5. Na afloop van de vereÍfening zullen de boeken en bescheiden van d
ontbonden slichting gedurende ten rninste zeven jaar tlerusten onde
degene die bii besluil tot ontbinding daaftoe wordt aangewezen

6. Aan een eventuee liquidatiesaldo dient op een door het besiuur le t
palen wijze een bestemming ie worden gegeven, die zoveel mogeliil'
overeenstemt met het doel der sticfrlng.

SLOTBÉPALING
Anikel 15.

In alle gevallen waarin deze statulen of de reglementen nlet voorzleÍ
of bij twijfel aan de uitleg van enige bepaling, beslist het bestuur'


