
1 

 

Reglement Commissie Wonen mei 2017 

 

Het reglement voor de commissie Wonen  
 

Artikel 1  

Vaststelling en wijziging  

Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 5 lid 2 van het reglement van de Raad van 

Commissarissen in de vergadering van de Raad van Commissarissen van De Huismeesters 

op 29 april 2016. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden 

gewijzigd.  

 

Artikel 2  

Taken en bevoegdheden commissie Wonen  

1. De commissie Wonen bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor 

op het gebied van wonen en leven. De commissie Wonen richt zich met name op de 

strategische beleidsontwikkeling rond thema’s als de leefbaarheid, beschikbaarheid, 

kwaliteit, en betaalbaarheid van het wonen en zorg,  participatie en klantbediening.  

2. De commissie Wonen neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de 

Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor 

haar besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie Wonen. De commissie 

Wonen kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die 

de Raad van Commissarissen als geheel heeft.  

 

Artikel 3  

Samenstelling commissie Wonen 

1. De commissie Wonen bestaat uit ten minste twee leden.  

2. De leden van de commissie Wonen worden door de Raad van Commissarissen uit haar 

midden benoemd.  

3. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de commissie Wonen aan als 

voorzitter van de commissie Wonen. 

4. Ieder lid van de commissie Wonen heeft achtergrond in, kennis van of expertise op de 

taakgebieden van wonen en leven. 

5. Het betreft zeker één commissaris die op voordracht van de Huurdersraad in de Raad 

zitting heeft. 

 

Artikel 4  

Voorzitter  

De voorzitter draagt er zorg voor dat de commissie Wonen naar behoren functioneert. Hij/zij 

treedt op als woordvoerder van de commissie Wonen en hij is het belangrijkste 

aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.  
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Artikel 5  

Vergaderingen commissie Wonen 

1. De commissie Wonen vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de 

commissie Wonen, maar in elk geval twee maal per jaar. De commissie Wonen vergadert 

tussentijds wanneer een lid van de commissie Wonen dat nodig acht.  

2. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden 

zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats.  

3. De voorzitter van de commissie Wonen roept, na overleg met de directeur bestuurder 

over de agenda, de vergaderingen bijeen, onder overlegging van de agenda van de te 

bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie Wonen. 

Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en 

worden relevante stukken bijgevoegd.  

4. De directeur bestuurder vertegenwoordigt de organisatie in de commissie Wonen. De 

commissie Wonen kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn 

voor overleg.  

5. Van het verhandelde in een vergadering van de commissie Wonen wordt een verslag 

opgemaakt. Dit verslag wordt door elk van de leden van de commissie Wonen 

ondertekend. De directeur bestuurder verzorgt het secretariaat. 

 

Artikel 6  

Rapportage aan de Raad van Commissarissen  

1. De commissie Wonen informeert de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig omtrent  

belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taak, alsmede over haar 

bevindingen en aanbevelingen.  

2. De verslagen van vergaderingen van de commissie Wonen worden zo spoedig mogelijk 

na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen.  

3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie Wonen nadere 

informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens vergaderingen van de Raad van 

Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie Wonen.  

4. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens 

van de commissie Wonen. Eén lid van de Raad van Commissarissen oefent dit recht uit 

in overleg met de voorzitter van de commissie Wonen. 

5. De commissie beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren, als onderdeel van de 

zelfevaluatie. Daarvan wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC. Het verslag 

wordt door de RvC vastgesteld. 

6. In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen van de stichting wordt de 

samenstelling van de commissie Wonen, het aantal vergaderingen van de commissie 

Wonen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld.  

 


