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Inleiding
In dit huishoudelijk reglement zijn, in aanvullingen op wat is vastgelegd in de statuten  
van de stichting, de regels beschreven voor de samenstelling en de werkwijzen van de 
stichting. Dit reglement moet worden gelezen in samenhang met de statuten van de 
stichting. 

Artikel 1. Algemeen
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met 
de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door 
het gehele bestuur. Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast in geval van 
wijzigingen in de werkwijze, activiteiten en samenstelling van de stichting als geheel. 
Dit alleen met goedkeuring van het gehele bestuur. Na minimaal twee jaar, tijdens de 
jaarlijkse zelfevaluatie, wordt het huishoudelijk reglement geëvalueerd door het bestuur, 
en zo nodig aangepast of herzien. Het huishoudelijk reglement dient in de praktijk als 
handleiding voor de stichting. 

Artikel 2. Doelstellingen
1. Met behartigen van de collectieve belangen op verhuurdersniveau van huidige en 

toekomstige huurders op het gebied van wonen, woonomgeving en overige zaken die 
verband houden met de volkshuisvesting;

2. Het garanderen en doen garanderen van de rechtspositie van huurders op het gebied 
van de volkshuisvesting;

3. Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen, op beleidsniveau, bevorderen van de 
leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving van woningen van de verhuurder;

4. Het verlenen van ondersteuning en advies aan bewonersadviesgroepen;
5. Het overlegorgaan zijn met de verhuurder in de zin van de Wet op het overleg huurders 

verhuurder. 

Artikel 3. Structuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door alle bestuursleden, te weten de 
voorzitter, de secretaris, de penningmeester en gebiedscontactpersonen. Het bestuur is in 
zijn totaliteit de overlegpartner van het bestuur van Woonkracht10.
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Artikel 4. Het bestuur, zijn bevoegdheden, 
benoeming van bestuursleden, restricties, 
beëindiging bestuurslidmaatschap en 
verantwoording
4.1. Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal negen personen. Het bestuur benoemt uit zijn midden 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden, met uitzondering 
van de voorzitter, zijn gebiedscontactpersonen. 
Ieder bestuurslid, ongeacht zijn functie, is een gelijke overlegpartner van het bestuur van 
Woonkracht10. In het overleg met het bestuur van Woonkracht10 wordt het bestuur van de 
CombiRaad vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

4.2. Bevoegdheden van het bestuur
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester voeren het gesprek met het bestuur 
van Woonkracht10. Beslissingen worden te allen tijde genomen na overleg met het gehele 
stichtingsbestuur.

4.2.1. Voorzitter
Heeft de algemene leiding en coördinatie van het bestuur. Is verantwoordelijk voor 
de bestuurlijke representatie en externe vertegenwoordiging. Stelt in overleg met de 
secretaris de agenda’s voor de vergaderingen op. Leidt de bestuursvergaderingen en is 
eerste aanspreekpunt voor alle bestuursleden. Spreekt bestuursleden aan op het vervullen 
van hun taken. Overlegt (namens de bestuursleden van de CombiRaad) met het bestuur 
van Woonkracht10.

4.2.2. Secretaris
Doet, of laat doen, de vastlegging van alle vergaderingen van het bestuur. Verzorgt alle 
correspondentie. Alle correspondentie van en naar de CombiRaad gaat via de secretaris. 
Maakt in overleg met de voorzitter de agenda op. Zorgt voor de informatievoorziening 
naar alle bestuursleden. Verzorgt het algemeen jaarverslag van de stichting. Overlegt 
(namens de bestuursleden van de CombiRaad) met het bestuur van Woonkracht10.

4.2.3. Penningmeester
Beheert de financiële administratie van de stichting. Stelt financiële overzichten op en 
legt per kwartaal financiële verantwoording af aan de stichting. Maakt het financiële 
jaarverslag op van de stichting. Beheert de kas van de stichting. Maakt jaarlijks de 
begroting. Overlegt (namens de bestuursleden van de CombiRaad) met het bestuur van 
Woonkracht10.

4.2.4. Gebiedscontactpersonen
Bestuursleden, niet zijnde de voorzitter, zijn gebiedscontactpersonen. Overleggen en 
onderhouden structureel contact met de bewonersadviesgroepen, medewerkers van de 
verhuurder, huurderscontactpersonen, wethouders en andere lokale gesprekspartners. 
Zijn overlegpartners van het bestuur van Woonkracht10. Zijn medeverantwoordelijk voor 
het laten horen van de stem van de stichting. 
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4.3. Benoeming van het bestuur
1. Bestuursleden worden benoemd na sollicitatie op een vrijkomende bestuursfunctie. 

Een wervingscommissie werft en selecteert de kandidaten op basis van een profiel. 
2. De voorgedragen kandidaat-bestuursleden worden door een delegatie van 3 bestaande 

bestuursleden gekozen op basis van geschiktheid binnen de CombiRaad. 
3. Schorsen of ontslaan van bestuursleden geschiedt door het gehele bestuur op basis van 

de constatering van wangedrag en alleen dan na grondig onderzoek, het toepassen van 
het beginsel van hoor en wederhoor en met meerderheid van stemmen. 

4. Het bestuur stelt een aftredingsrooster op, op een zodanige wijze dat ieder bestuurslid 
een zittingsduur van 4 jaar kan volmaken. Om te voorkomen dat in de eerste jaren na 
1 juli 2016 het volledige bestuur aftreedt, zal na 1 juli 2016 een rooster van aftreden 
gelden waarin na het eerste jaar twee bestuursleden aftreden/opnieuw solliciteren voor 
een extra termijn en na het 2e, 3e en 4e jaar steeds 2 bestuursleden aftreden/opnieuw 
solliciteren. 

5. Deze functies zijn tijdelijk in één persoon verenigbaar met uitzondering van de 
functies van voorzitter en penningmeester 

6. Een eenmalige extra verlenging betreffende de functie van voorzitter is mogelijk 
indien geen voorzitter beschikbaar is na werving. 

4.4. Restricties van de bestuursleden
Lid van het bestuur kan in elk geval niet zijn:
1.  Een persoon die in dienst is van de verhuurder.
2.  Een persoon die deel uitmaakt van de raad van toezicht en/of raad van commissarissen 

van de verhuurder.
3.  Een persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders of 

gemeenteraad van de gemeenten waarin de verhuurder werkzaam is.
4.  Een ambtenaar, van een gemeente waarin de verhuurder werkzaam is, die een functie 

vervult die rechtstreeks met de volkshuisvesting te maken heeft.
5.  Een werknemer van een (onder)aannemer die voor de verhuurder werkzaamheden 

verricht.
6.  Een persoon die door Woonkracht10 op basis van de uitsluitingsclausule gemotiveerd 

wordt afgewezen.

4.5. Beëindiging bestuurslidmaatschap
1.  Het bestuurslid beëindigt zijn/haar werkzaamheden:

a. Door ontslagneming. 
b. Indien het huurderschap eindigt.
c. Door het verstrijken van de periode van benoeming.
d. Door schorsing of ontslag of ontslag door de rechtbank. 

2. Als de schorsing van een bestuurslid niet binnen drie maanden wordt gevolgd door 
ontslag, eindigt de schorsing.

3. In het geval van verkoop van de huurwoning van een bestuurslid aan derden, kan het 
bestuurslid haar/zijn volle termijnen uitdienen. 
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4.6. Verantwoording
1.  Het bestuur bespreekt en geeft advies over voorgenomen plannen en beslissingen van 

Woonkracht10. Verder stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan en een begroting op en 
presenteert deze aan het bestuur van Woonkracht10.

2.  Aan het eind van het kalenderjaar wordt een jaarrekening opgesteld die gecontroleerd 
en goedgekeurd wordt door Woonkracht10. De bevindingen van Woonkracht10 
worden samen met de overige stukken aan de belanghebbenden verstrekt en worden 
gepubliceerd op de website van de CombiRaad.

3.  De jaarstukken worden in de eerste week van april van het jaar daaropvolgend 
gepubliceerd op de website van de CombiRaad.

4.  Iedere huurder heeft het recht om de inhoud aan de orde te stellen; de uiterste termijn 
hiervoor is vier (4) weken na publicatie van de jaarstukken. De huurder dient dit 
schriftelijk aan de secretaris van het bestuur op te geven.

5.  Iedere huurder kan de op de website aangeboden jaarstukken schriftelijk toegezonden 
krijgen. Een verzoek daarvoor dient aan de secretaris gericht te worden.

6.  Het bestuur behandelt de schriftelijke reacties binnen veertien (14) dagen en neemt de 
voorgestelde wijzigingen of opmerkingen over dan wel wijst deze gemotiveerd af en 
informeert de huurder daarover.

7.  Na goedkeuring stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting vast.

Artikel 5. De bewonersadviesgroepen (BAG)
Bewonersadviesgroepen zijn huurders die projectmatig, vaak voor de duur van een project, 
voor het uitvoeren van een peiling en/of voor het oplossen van specifieke problemen de 
huurders binnen het werkgebied vertegenwoordigen. De bewonersadviesgroepen stellen 
een eigen agenda op en bepalen zelf welke overlegpartners zij spreken. Dit steeds in het 
belang van de huurders binnen het werkgebied. De bewonersadviesgroepen zijn autonoom 
wat betreft het onderhouden van contacten met de belanghebbenden en kunnen 
verschillen in hun werkwijze. De bewonersadviesgroepen worden gefaciliteerd door 
Woonkracht10 bij het organiseren van de overleggen en bepalen zelf de frequenties van 
deze overleggen op een zodanige wijze dat een goede vertegenwoordiging ontstaat en die 
gezien wordt als rechtsgeldige partij.

Artikel 6. Vergaderregels 
Frequentie 
Het bestuur van de stichting vergadert ten minste zes maal per jaar (totdat het definitieve 
vergaderschema wordt vastgesteld). 

Agenda
Bestuursleden van de stichting en de overlegpartners kunnen voor de vergaderingen 
agendapunten inbrengen. Daarna wordt de conceptagenda opgesteld en per post of 
elektronisch verzonden. 

Verantwoordelijkheid
Het bestuur is zelf verantwoordelijk en neemt zelfstandig besluiten. De besluiten en 
afspraken mogen echter niet in conflict zijn met de wet. 

Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag (met afspraken en een activiteitenoverzicht) 
gemaakt. De notulen zullen binnen een termijn van 2 weken in concept onder de leden 
van de CombiRaad worden verspreid. 
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Artikel 7. De stichting praktisch
1.  In de praktijk behartigt de stichting de belangen van haar huurders door middel 

van het voeren van gesprekken en maken van afspraken met de verhuurder(s), de 
gemeenten en andere belanghebbenden binnen het werkgebied waarin de stichting 
opereert.

2.  De bestuursleden zijn actief in het verkrijgen en onderhouden van kennis en het 
bijhouden van veranderingen op het gebied van huren en wonen in de breedste zin van 
het woord. Wanneer nodig volgen zij hiervoor (bij)scholing.

3.  De stichting verantwoordt haar activiteiten door het beschikbaar stellen van de 
jaarstukken op een voor iedere huurder bereikbare wijze.

4.  De bestuursleden zetten zich in om het contact, de dialoog en de communicatie met 
hun huurders en belanghouders (bewonersadviesgroepen, wethouders, het bestuur 
van Woonkracht10, de organisatie Woonkracht10, de raad van commissarissen van 
Woonkracht10, andere huurdersorganisaties, de pers etc.) zo te organiseren dat er 
optimale betrokkenheid is met wat er speelt.

5.  De stichting onderhoudt ook een website waarop onder meer actuele informatie te 
vinden is voor belanghebbenden betreffende de stichting, de verhuurders, nieuwe 
wetsvoorstellen, etc.

6.  De stichting communiceert met verenigingen en stichtingen in de regio als dit 
huurdersaangelegenheden betreft, zodat ook regionale belangen kunnen worden 
meegenomen in visies en besluitvorming. 

Ondertekening door het bestuur 
Datum: 1 juli 2016 

Leo Hartkoren    Harry Struik
Voorzitter    Secretaris 
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