Aan de huurdersorganisaties van
Stichting Alwel, Stichting Stadlander,
Stichting Woonkwartier, Woningstichting Woensdrecht

Roosendaal
Onderwerp:

3 juni 2021
vacante huurderszetel in de commissie

Geachte huurdersorganisaties,
Door het plotseling overlijden van de heer J.A.M. van de Berg is er een huurderszetel vacant gekomen in
de Regionale Geschillencommissie. De huurdersorganisaties worden nu in de gelegenheid gesteld om een
kandidaat voor te dragen. Het is van het grootste belang in verband met de rechtszekerheid van de
huurders dat een huurderszetel bezet wordt door een kandidaat die door de gezamenlijke
huurdersorganisaties wordt voorgedragen. Wij verzoeken u voor 1 augustus 2021 een kandidaat voor te
dragen. Bij de voordracht dienen vermeld te worden de gegevens van de kandidaat, een kort CV en
motivatie. Met de voorgedragen kandidaat of kandidaten zal de commissie een kennismakingsgesprek
voeren waarna al of niet de formele benoeming kan plaatsvinden. Het functieprofiel is als bijlage aan deze
brief gehecht.
Uw reactie kunt u zonder postzegel sturen naar
De Regionale Geschillencommissie.
Antwoordnummer 93
4700 VB Roosendaal
Of via de mail: info@regionalegeschillencommissie.nl
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de commissie de heer
A.J.J.M. van de Weijgert 0165-534779
Aan de woningcorporaties is eveneens een afschrift van deze brief gestuurd.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet
De Regionale Geschillencommissie
H.E. Lenting
Secretaris

Mr. A.J. Donkers.
voorzitter.

Profielschets leden regionale geschillencommissie.
Van een commissielid wordt verwacht, dat hij/zij:
-

Kennis heeft genomen van de doelstellingen van de aangesloten corporaties en deze onderschrijft.

-

Belangstelling heeft voor de volkshuisvesting en in het kader daarvan zo mogelijk redelijke ervaring
en kennis heeft van de gang van zaken binnen een corporatie.

-

Basisinzicht (en belangstelling) heeft in met name de maatschappelijke verhoudingen in het
spanningsveld van huurders- en verhuurdersbelangen, voortvloeiend uit de taakstelling van
corporaties in een veranderende volkshuisvestingsmarkt.

-

Goede sociale- en communicatieve vaardigheden en een aantoonbaar werk- en denkniveau heeft
om uit voorgelegde klachten de probleemstelling helder te definiëren.

-

De plaats, taak en werkwijze van de commissie, zoals omschreven in het reglement, onderschrijft.

-

Het vermogen heeft om in redelijkheid beslissingen te nemen op grond van het geformaliseerde
beleid van de deelnemende toegelaten instellingen naar aanleiding van verzoeken van degene,
die zich tot de klachtencommissie wenden.

-

Kan samenwerken met de andere leden van de commissie.

-

Bereid is zich te bezinnen omtrent het functioneren van de commissie.

-

Bereid is om deel te nemen aan noodzakelijk geachte opleidingen.

-

Bereid en in staat is om regelmatig aan de vergaderingen deel te nemen.

-

De leden van de commissie ontvangen in relatie tot de aard en de omvang van de werkzaamheden
een redelijke vergoeding per bijgewoonde vergadering. Tevens ontvangen de leden een
reiskostenvergoeding op basis van een gespecificeerde declaratie.

