Aan de huurders van Woningbouwvereniging Maarn
Maarn, 8 februari 2017
Betreft: deelnemers gezocht voor selectiecommissie nieuwe huurderscommissaris

Geachte huurder,
Woningbouwvereniging Maarn heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie
leden, waarvan één commissaris op voordracht van de huurders. De huurderscommissaris
bewaakt in de Raad van Commissarissen de invalshoek van de huurder.
Van de huidige huurderscommissaris loopt dit jaar de zittingstermijn af. Op basis van de
Woningwet 2015 mogen de huurders een bindende voordracht doen voor een nieuwe
huurderscommissaris. Streven is deze huurderscommissaris in juni dit jaar voor te stellen
aan de Algemene Ledenvergadering.
Binnenkort start de werving van de huurderscommissaris middels een openbare vacature en
advertentie. Er is een selectiecommissie geformeerd bestaande uit de voorzitter van de
Huurdersraad, een lid van de Raad van Commissarissen en een externe adviseur. De
selectiecommissie werft de nieuwe commissaris en draagt deze voor.
Huurders gezocht voor selectiecommissie
Wij vinden het belangrijk dat de huurderscommissaris draagvlak heeft bij de huurders.
Daarom willen wij de selectiecommissie uitbreiden met twee huurders.
De werkzaamheden bestaan uit vier momenten:
1. Een voorbereidingsoverleg (maart)
2. Een ronde kennismakingsgesprekken met een aantal (3-4) kandidaten (maart )
3. Een ronde vervolggesprekken met een aantal (1-2) kandidaten (maart)
4. Een overleg waarin de voorkeurskandidaat wordt gekozen en voorgedragen (april)
De overleggen zullen zo efficiënt en geconcentreerd mogelijk worden ingepland en vinden
plaats vanaf 17:00 uur.
Aanmelden voor selectiecommissie
Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de selectiecommissie dan kunt u een mail
sturen naar de voorzitter van de Huurdersraad en selectiecommissie de heer G.F.H.
Stanworth : guystanworth@hotmail.com. Wij vragen u dat uiterlijk 22 februari te doen. Voor
meer informatie kunt u hem bereiken op het nummer: 06 21 90 55 61. Indien meerdere

huurders zich aanmelden zal de Huurdersraad een selectie maken, waarbij motivatie en
moment van aanmelden de doorslag geven.
De huurderscommissaris verwoordt vanuit het vertrouwen van de huurders de
huurdersinvalshoek binnen de Raad van Commissarissen. Een belangrijke functie waar wij als
huurders veel aan kunnen hebben. Wij hopen daarom op uw belangstelling.
Met vriendelijke groet,
Guy Stanworth
Voorzitter Huurdersraad

