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Huishoudelijk Reglement 

Stichting “Huurders MeerWonen” 

 

 

Datum: 21 maart 2016    

 

 

 

In het reglement wordt verstaan onder 
H.M.W.                Stichting “Huurders MeerWonen” 

Woningstichting       Stichting “MeerWonen” 

B.C.     Bewoners Commissies 

Huurders     Huurders van Stichting “MeerWonen” 

Beleidsmedewerker Professionele ondersteuning 

Raadpleging huurders Huurdersconsultatie 

H.H.R.       Stichting Huurders Holland-Rijnland 

 

Artikel 1 

Samenstelling van het bestuur 

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen zoals vermeld in de statuten               

van stichting “Huurders MeerWonen”. 

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken 

rooster van aftreden, zie (bijlage A) en is daarna twee keer voor twee jaar herkiesbaar  

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn of haar 

voorganger in.  

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Het dagelijkse bestuur is belast met de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de stichting in contacten 

met derden, tenzij het Algemene Bestuur anders besluit. 

 

Artikel 2 

Kandidaatstelling, benoeming en aftreden 

 

Kandidaatstelling 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaat bestuursleden. 

Een nadere procedure is in bijlage B, (procedure verkiezing van nieuwe bestuursleden), omschreven. 

 

Benoeming bestuursleden worden door het bestuur benoemd op voordracht van het 

Bestuur van de Huurdersconsultatie (Art. 3.2 van de statuten van Stichting “Huurders MeerWonen”). 

 

Einde bestuurslidmaatschap en schorsing 

Zie artikel 8 van de statuten 

 

Rooster van aftreden 

 

Er wordt een rooster van aftreden gemaakt, zodanig dat niet alle bestuursleden gelijktijdig aftreden. 

Bij het aftreden van de voorzitter, secretaris of penningmeester wordt minimaal een halfjaar van 

tevoren naar vervanging gezocht. (Zie bijlage A) 
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Artikel 3 

Voorzitter 

De voorzitter leidt de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, de vergaderingen van het Algemeen 

Bestuur en bij Huurdersconsultatie. 

Na overleg met de secretaris bepaalt hij/zij datum, plaats en agenda voor bovengenoemde 

vergaderingen in overleg met het Algemeen Bestuur. 

Wanneer de voorzitter is verhinderd wordt hij vervangen door de vicevoorzitter. 

 

Artikel 4 

Secretaris 

De secretaris verzorgt de correspondentie van het bestuur. 

De secretaris maakt na afloop van het kalenderjaar een jaarverslag met daarin opgenomen de 

activiteiten van de stichting 

De secretaris houdt het archief bij en draagt dit zo spoedig mogelijk over bij het wisselen of 

beëindigen van de functie. 

Als de secretaris is verhinderd, wijst het Dagelijks Bestuur een vervanger aan. 

 

Notulist 
De notulist ondersteunt de secretaris, notuleert de vergaderingen en maakt een verslag.        

 

Artikel 5 

Penningmeester 
De penningmeester beheert de gelden van de stichting. 

De penningmeester draagt zorg voor een goede en duidelijke boekhouding. 

De penningmeester stelt een begroting samen voor het volgende jaar. 

De penningmeester stelt een financieel jaarverslag op over het afgelopen jaar. 

Zie ook Artikel 11 van de statuten stichting Huurders MeerWonen. 

 

Artikel 6 

Beleidsmedewerker 

De beleidsmedewerker ondersteunt het bestuur op alle mogelijke terreinen, door middel van adviezen 

op zowel beleidsmatig als strategisch gebied, ook bij geïntegreerde vraagstukken met betrekking tot de 

volkshuisvesting. 

Het bestuur sluit een overeenkomst in zake de omvang, de bevoegdheden en de kosten van de inzet 

van de beleidsmedewerker.  

De beleidsmedewerker wordt gefinancierd uit de middelen van de stichting Huurders MeerWonen 

 

Artikel 7 

Bewonerscommissies 

De H.M.W. hecht veel waarde aan het komen tot een meer complex gebonden 

bewonersvertegenwoordiging 

Het oprichten van een bewonerscommissie is in principe een initiatief van  H.M.W. en is nader 

omschreven in bijlage C Plan van aanpak. 

 

Artikel 8 

Vergaderingen 

H.M.W. onderscheidt de volgende vergaderingen: 

A. vergaderingen van het Algemeen Bestuur 

B. vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 
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C. vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met Stichting MeerWonen 

D. Vergaderingen van de Huurdersconsultatie 

 A  Vergadering van het Algemeen Bestuur 

De frequentie wordt bepaald door het Algemeen Bestuur op voorstel van de voorzitter, doch 

tenminste vier keer per jaar. 

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een agenda uitgeschreven. 

De agenda wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een week voor de vergadering, aan de 

bestuursleden toegezonden. 

 

 B  Vergadering van het Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en vergadert zoveel als nodig wordt 

geacht. 

Hiervan worden, indien nodig, notulen bijgehouden. 

De punten die aan de orde zijn gekomen in het Dagelijks Bestuur, komen op de agenda van de  

Algemene Bestuursvergaderingen. 

De beslissingen van het Dagelijks Bestuur komen terug bij het Algemeen Bestuur ter 

goedkeuring van het Algemeen Bestuur tenzij het AB vooraf anders beslist (bijvoorbeeld 

mandatering o.i.d.). 

 

 C  Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met stichting MeerWonen. 

Het Dagelijks bestuur vergadert tenminste vier keer (of indien noodzakelijk meer) met stichting 

MeerWonen.  

Voor de vergadering met stichting MeerWonen wordt een agenda uitgeschreven. 

De agenda wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een week voor de vergadering, aan de 

bestuursleden toegezonden. 

Beslissingen van het overleg komen terug bij het Algemeen Bestuur ter goedkeuring tenzij het 

AB vooraf anders beslist (bijvoorbeeld mandatering o.i.d.). 

 

 D Huurdersconsultatie 

Het Algemeen Bestuur schrijft minimaal eenmaal per jaar een vergadering uit voor 

huurdersconsultatie. 

De uitnodiging, de agenda en de bijbehorende stukken worden tenminste twee weken voor 

aanvang van de Algemene vergadering aan de huurders verstuurd. (zie verder Artikel 10 van de 

stichting Huurders MeerWonen) 

 

Artikel 9 

Rechten van de huurders 

 Kunnen onderwerpen aandragen voor de Huurdersconsultatie, maar de voorzitter mag beslissen het 

onderwerp niet op te nemen op de agenda, tenzij tien procent van de aanwezige huurders het 

onderwerp steunt.  

 Mogen spreken in de Huurdersconsultatie. 

 Mogen kandidaat staan voor een functie binnen de stichting. 

 Kunnen moties indienen tijdens de Huurdersconsultatie. 

 Hebben stemadvies in overeenstemming met de statuten. 

 Kunnen een Huurdersconsultatie bijeenroepen in overeenstemming met de statuten. 

 

Artikel 10 

Contacten met de huurders 
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Het bestuur van de H.M.W. streeft er naar de huurders zo goed mogelijk te informeren vooraf en 

achteraf. 

Dit gebeurt door middel van een nieuwsbrief/website/facebook etc. Het streven is om de nieuwsbrief 

tweemaal per jaar naar de huurders te sturen 

Het bestuur van de H.M.W. houdt, indien nodig, enquêtes onder de huurders van MeerWonen. 

Het bestuur van de H.M.W. draagt zorg voor de website. 

Het secretariaat van de H.M.W. heeft een e-mailadres. 

De H.M.W. is telefonisch bereikbaar via het secretariaat. 

Het bestuur van de H.M.W. kan werkgroepen instellen over onderwerpen of thema’s die zij in het 

belang acht van de huurders van stichting MeerWonen 

 

Artikel 11 

Contacten met andere huurdersorganisaties 

Het bestuur van de H.M.W. onderhoudt contacten met collega – Huurdersorganisaties en heeft zich 

aangesloten bij het Samenwerkingsverband Huurders Holland Rijnland ( voorheen S.R.H. (Stichting 

Regionaal Huurdersoverleg) 

 

Artikel 12 

Slotbepaling 

Een wijziging van dit reglement voor wat betreft de artikelen 9 D, 10 en 11 treedt in werking zodra het 

besluit door de Huurdersconsultatie is genomen, tenzij bij dit besluit tevens is bepaald dat de wijziging 

op een later tijdstip in werking treedt. Voor wijzigingen van de overige artikelen kan het bestuur 

beslissen zonder raadpleging van de Huurdersconsultatie. 

In alle gevallen waar dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 

Het huishoudelijk reglement kan niet in strijd zijn met de statuten van stichting Huurders MeerWonen                 

en met de samenwerkingsovereenkomst met Stichting MeerWonen.  
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Bijlage A 

 

Uitwerking Rooster van Aftreden  2016 

 

Voorzitter André Martin                               in 2020 

Vicevoorzitter       vacature 

Secretaris Nico van der Meij                        in 2019 

Penningmeester Wilma Bokma                      in 2018 

Algemeen bestuurslid Bram Serlie                         in 2017 

Algemeen bestuurslid Marianne Leyfeldt           in 2017 

Algemeen bestuurslid Mirella van Maaren-Krijger   in 2019 

Algemeen bestuurslid Wil Haasdijk-de Graaf  in 2018 

Algemeen bestuurslid Thea van der Zwet-van Klink   in 2018 
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Bijlage B 

 

Procedure verkiezing van nieuwe bestuursleden 

 

Het zittende bestuur is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van een kandidaat-bestuurder. 

Zij maakt promotie opdat zoveel mogelijk kandidaten zich aanmelden voor een functie binnen het 

bestuur. Na een selectieprocedure, in te vullen door het bestuur, zal de kandidaat of zullen de 

kandidaten worden benoemd op voordracht van de huurdersconsultatie. 

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in. 

 

Selectieprocedure 

 

A. Wanneer nieuwe kandidaten aangemeld zijn, wordt er in de eerstvolgende bestuursvergadering 

melding van gemaakt en wordt er bekeken wanneer er een kennismakingsgesprek zal 

plaatsvinden. 

B. Wanneer er op korte termijn actie moet worden ondernomen en er geen tijd is om de 

eerstvolgende bestuursvergadering af te wachten zal het Dagelijks Bestuur actie ondernemen 

en de overige bestuursleden hiervan op de hoogte brengen. 

C. Er zal verslag worden uitgebracht in de eerstvolgende bestuursvergadering hoe het 

kennismakingsgesprek is verlopen. Tijdens deze vergadering zal er een beslissing worden 

genomen over het toelaten van de nieuwe kandidaat tot het bestuur van de 

Stichting “Huurders MeerWonen” 
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Bijlage C 

 

Plan van aanpak  

Hoe een BC op te richten 

09-11-2015 

 

Aanleiding 
Het oprichten van een bewonerscommissie kan plaatsvinden op basis van verschillende aanleidingen: 

- de wens van een of meerdere bewoners om te komen tot een bewonersvertegenwoordiging. 

- klachten van bewoners om zo de onderhoudsstaat van hun woning of complex te verbeteren. 

- de wens van H.M.W. om meer BC’s op te richten, om zo te komen tot meer complex gebonden       

bewonersvertegenwoordigingen. 

- de noodzaak van de stichting om te komen tot een complexvertegenwoordiging omdat ze willen 

renoveren/herstructureren. 

 

 

H.M.W.-initiatief 
De H.M.W. heeft besloten dat ze het initiatief neemt om te komen tot het actief oprichten van BC’s. 

Uitgangspunt voor de H.M.W. zou daarbij moeten zijn om te proberen een BC op te richten in 

complexen: 

1) waar binnenkort groot onderhoud/renovatie plaats gaat vinden. Stichting MeerWonen moet de 

gegevens leveren van de complexen waar plannen hiertoe zijn. Op basis daarvan kan dan besloten 

worden waar en wanneer tot de oprichting wordt overgegaan 

2) waar bewoners graag een BC willen oprichten. Een of meer bewoners geven te kennen dit te willen.  

3) waar veel klachten zijn over het functioneren van stichting MeerWonen. H.M.W. kan de klagers 

benaderen met de vraag of zij een BC willen oprichten. 

 

Om de werkbelasting voor het bestuur binnen grenzen te houden is het verstandig om te  kiezen voor 

een verdeling van het woningbezit en van de ondersteuning aan BC’s over enige bestuursleden.           

De H.M.W. moet voornamelijk ondersteunen, de uitvoering moet primair bij de bewoners van een 

complex blijven liggen. Het heeft de voorkeur dat de algemene bestuursleden verantwoordelijk zijn 

voor een deelgebied waarin zij als contactpersoon fungeert tussen de bewonerscommissies in het 

desbetreffende gebied en de huurdersorganisatie. 

 

Aanpak 
Is er om welke reden dan ook de wens van een of meerdere bewoners om te komen tot een BC, dan is 

de beste aanpak om eerst te kijken of er nog meer bewoners zijn die willen deelnemen aan de BC. Dit 

kan door andere bewoners te benaderen of door het H.M.W. bestuur bewoners te laten benaderen.  

Zijn er meerdere bewoners dan kan er een vergadering met deze bewoners belegd worden.  

Deze groep bewoners wordt dan uitgelegd wat rol en functie is van een BC. 

Dan kan besloten worden tot het houden van een algemene bewonersvergadering, een nieuwsbrief aan 

alle bewoners of er kan een enquête gehouden worden om de klachten en wensen van bewoners m.b.t. 

hun complex te inventariseren en de bewoners in kennis te stellen van het initiatief. 

Belangrijk is dat de enquête handmatig wordt verspreid en eventueel handmatig wordt opgehaald 

indien verwacht wordt dat de respons gering is. Daardoor heeft de toekomstige BC de kans allerlei 

gesprekken aan te knopen. Uiteraard kan er in plaats van een enquête ook een andere activiteit 

ontplooid worden die leidt tot grotere bewonersparticipatie bijv. een tuingroep oprichten, aanpak van 

de kinderspeelplaats etc. Wonen er in een complex veel allochtonen, dan zal er juist extra veel 

mondeling contact gelegd moeten worden, vaak middels contactpersonen zgn. sleutelfiguren. Veel 
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allochtonen hebben echter dezelfde klachten over woningen en leefomgeving als de autochtone 

bewoners. Zij missen echter de typische Nederlandse ‘vergadercultuur’. Zij zijn wel vaak bereid mee 

te werken aan de concrete aanpak van problemen.  

  

Een algemene bewonersvergadering kan uitgeschreven worden om de uitslag van de enquête te 

presenteren en een aantal bewoners te laten benoemen of te kiezen als BC.  

Ook kan er uitgelegd worden wat een BC doet en wat haar rechten zijn volgens de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 H.M.W. moet vervolgens proberen de BC zo snel mogelijk haar bestaan kenbaar te laten maken aan 

alle bewoners. Ook is het goed als de BC een netwerk van contactpersonen opbouwt in de straten / 

etages van het complex. 

 

Corporatie genoodzaakt om een BC op te richten 
Als de corporatie een onderhoudsplan, renovatie of herstructurering wil uitvoeren moet de H.M.W. 

erop staan dat de corporatie een BC helpt oprichten. 

Duurt het nog geruime tijd voordat de corporatie met haar plannen naar buiten wil komen dan moet  

H.M.W. háár bekende bewoners benaderen en dan vervolgens handelen alsof er sprake is van een 

bewonersinitiatief om te komen tot een BC. Ook kan getracht worden samen met (of zonder) 

MeerWonen, een enquête te maken om de problemen in een complex te inventariseren. 

   

Als de corporatie een voorlichtingsavond organiseert krijgt H.M.W. gelegenheid om bewoners op te 

roepen zich te melden voor een BC. Belangrijk is dat op een dergelijke avond door de corporatie 

duidelijk wordt gemaakt dat de plannen nog in de ontwikkelfase zijn, zodat na die vergadering het 

voor de bewoners nog mogelijk is om inspraak te hebben. en met ideeën te komen. 

Na de informatieavond is de opgerichte BC voor alles het aanspreekpunt van MeerWonen 

De H.M.W. bewaakt alleen nog de procedure en eventuele (prestatie)afspraken over participatie en 

woningvoorraad/betaalbaarheid. 

 

Resultaat 
Zaak is het dat een BC zo snel mogelijk enige tastbare resultaten kan laten zien. Voor (net actieve) 

bewoners is het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat hun initiatief effect sorteert. 

Met de corporatie moet worden afgesproken dat er in het complex prikborden worden opgehangen. 

Ook moet de corporatie direct overleggen met de BC en aan de klachten en wensen van de bewoners 

extra aandacht besteden. H.M.W. moet na enige maanden contact opnemen om te zien hoe het gaat. 

 

Feest: Uiteraard is het ook een goed idee om door de BC een bewonersfeest, straat-schoon-dag, 

kinderpartijtje etc. te laten organiseren. Veel bewoners houden immers niet van vergaderen. 


