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1 Inleiding 

Artikel 14, lid 4 van de statuten van Stichting Waardwonen bepaalt dat voor de benoeming van twee 
leden van de Raad van Commissarissen de huurdersorganisatie die geacht wordt de belangen van de 
huurders van de stichting, dan wel de huurders, in de gelegenheid worden gesteld een bindende 
voordracht te doen. De wijze waarop dat gebeurt, wordt in een reglement vastgelegd. Dit reglement is 
vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering van de Raad van Commissarissen 
van Stichting Waardwonen van 25 juni 2012. 
 
Ter uitvoering van deze bepaling heeft de Raad van Commissarissen het volgende reglement 
vastgesteld. 

2 Reglement 

1. De in het belang van de huurders van Stichting Waardwonen, gevestigd in de gemeente 
 Lingewaard, werkzame huurdersorganisatie, te weten Bewonersraad Lingewaard en 
 Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn, verder te noemen 'de huurdersorganisatie', wordt 
 als eerste in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor de benoeming van 
 twee leden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de statuten.  
 
2. Ten minste acht weken voordat een lid van de Raad van Commissarissen dat is benoemd op 
 voordracht van de huurders(organisatie) volgens rooster aftreedt, of zo spoedig mogelijk na 
 het ontstaan van een zodanige vacature in de Raad van Commissarissen dan wel nadat 
 bekend is geworden dat een zodanige vacature zal ontstaan, stelt de Raad van 
 Commissarissen de huurdersorganisatie hiervan op de hoogte. 
 
3. De huurdersorganisatie deelt de Raad van Commissarissen binnen twee weken na 
 dagtekening van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving schriftelijk mede of zij wel of niet 
 gebruik wenst te maken van haar recht een bindende voordracht te doen. 
 
4. Indien de huurdersorganisatie, overeenkomstig het onder 3 bepaalde, aan de Raad van 
 Commissarissen te kennen geeft gebruik te willen maken van haar recht om een bindende 
 voordracht te doen, stelt zij binnen tien weken na dagtekening van de onder 3 bedoelde 
 kennisgeving de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de naam, adres en 
 woonplaats van degene(n) die de huurdersorganisatie op haar bindende voordracht wenst te 
 zetten. De huurdersorganisatie geeft daarbij aan waarom zij van mening is dat haar kandidaat 
 (kandidaten) aan de profielschets voldoet (voldoen).  
 
5. Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen na dagtekening van de onder 
 4 bedoelde kennisgeving, zal tussen de Raad van Commissarissen en degene(n) die de 
 huurdersorganisatie op haar bindende voordracht wenst te zetten, op uitnodiging van de Raad 
 van Commissarissen een gesprek plaatsvinden. 
 
6. De Raad van Commissarissen beoordeelt of degene(n), die de huurdersorganisatie op haar 
 bindende voordracht wenst te zetten, aan de profielschets voldoet (voldoen).  
 Binnen veertien dagen nadat het (de) gesprek(ken), als bedoeld onder 5, heeft (hebben) 
 plaatsgevonden, deelt de Raad van Commissarissen schriftelijk, met redenen omkleed, aan 
 de huurdersorganisatie mede wie van degenen die de huurdersorganisatie op haar bindende 
 voordracht wenst te plaatsen naar zijn mening aan de profielschets voldoet (voldoen) en wie 
 niet. 
 
7. Nadat de huurdersorganisatie op de hoogte is gesteld van de bevindingen van de Raad van 
 Commissarissen maakt zij haar definitieve voordracht op. 
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8. Indien de huurdersorganisatie te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van 
 haar recht een bindende voordracht te doen, dan wel indien zij dat niet heeft gedaan binnen 
 de onder 4 bedoelde termijn(en), dan worden de huurders binnen twee weken nadien door de 
 doen. De uitnodiging daartoe wordt gedaan in het mededelingenblad dat Stichting 
 Waardwonen periodiek onder de huurders verspreidt of op een zodanige andere wijze dat de 
 huurders geacht kunnen worden van die uitnodiging kennis te kunnen nemen. 
 
9. De huurders doen hun bindende voordracht binnen acht weken nadat de Raad van 
 Commissarissen de huurders heeft meegedeeld dat zij die voordracht kunnen doen.  
 
10. Een bindende voordracht van de huurders als hiervoor bedoeld behoeft de instemming van 
 ten minste honderd  huurders, waarvan blijkt uit ondertekening van de voordracht met 
 duidelijke vermelding van de naam en het adres van de ondertekenaars. 
 
11. Van de kandidaat of kandidaten die door de huurders wordt of worden voorgedragen, moeten 
 in elk geval worden opgegeven de naam, de voornamen en het adres, alsmede een beknopte 
 informatie over de persoon van de kandidaat waaruit blijkt dat hij/zij aan de profielschets  
 voldoet als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de statuten. 
 
12. Een voordracht moet mede zijn ondertekend door de kandidaat die wordt voorgedragen als 
 bewijs dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. 
 
Wordt noch door de huurdersorganisatie, noch door de huurders een bindende voordracht gedaan, 
dan benoemt de Raad van Commissarissen zonder zo'n voordracht een persoon afkomstig uit de 
kring van de huurders tot commissaris. 


