REGLEMENT ALS BEDOELD IN
ART. 13 LID 3 STATUTEN WWG;
HUURDERSCOMMISSARIS RVC
STICHTING WETLAND WONEN
Bijlage C bij het Reglement van de raad van commissarissen van Stichting Wetland Wonen Groep
Reglement als bedoeld in artikel 13 lid 3 van de statuten van Stichting Wetland Wonen Groep (WWG)
(individuele voordracht 'huurderscommissaris'), vastgesteld in de vergadering van 17 september 2008.

1. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van WWG werkzame organisaties, die als
zodanig door de WWG zijn erkend (verder te noemen: huurdersorganisaties), worden als eerste in de
gelegenheid gesteld ieder een bindende voordracht te doen voor de benoeming van de leden van
de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 13 lid 3van de statuten, hierna te noemen
'huurderscommissaris'.
2. Ten minste twaalf weken voordat een 'huurderscommissaris' volgens rooster aftreedt, of zo spoedig
mogelijk na het ontstaan van de vacature van een 'huurderscommissaris' in de raad van
commissarissen, stelt de directeur de huurdersorganisaties hiervan op de hoogte.
3. De huurdersorganisaties delen de directeur binnen twee weken na dagtekening van de in het vorige
lid bedoelde kennisgeving schriftelijk mede of zij gebruik wensen te maken van hun recht om een
bindende voordracht te doen. De voordracht wordt gedaan binnen acht weken na dagtekening van
de in het vorige lid bedoelde kennisgeving.
4. Indien de voorgedragen kandidaat door de Raad van Commissarissen niet wordt benoemd, wordt de
voordrachtsgerechtigde hiervan schriftelijk en gemotiveerd van dit besluit op de hoogte gesteld en
wordt de huurdersorganisaties in de gelegenheid gesteld opnieuw een bindende voordracht te
doen.
5. Indien er geen voordrachten zijn gedaan door de huurdersorganisaties, dan wel dat een voordracht
tot twee keer toe door de Raad van Commissarissen gemotiveerd is afgewezen, is de Raad van
Commissarissen vrij in zijn keus.
6. De kandidaat die wordt voorgedragen dient schriftelijk te verklaren dat hij/zij een eventuele
benoeming aanvaardt.
7. De raad van commissarissen benoemt wel dan niet één persoon uit de bindend voorgedragen
kandidaten tot lid van de raad van commissarissen.
8. Dit reglement is zowel bij benoeming als herbenoeming van toepassing.
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