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Memo 

 

Onderwerp: Actualisering rooster van benoeming, herbenoeming en aftreden 

Dit rooster is laatstelijk geactualiseerd door de Stuurgroep op 13 januari 2022. Nadien zijn en-

kele lidmaatschappen geëindigd en werden enkele (her)benoemingen effectief. Daarom is dit 

rooster opnieuw door de Stuurgroep geactualiseerd op 16 december 2022. 

Status van dit memo: 

Goed te keuren door contactpersonen van deelnemende corporaties in mei 2023 (Voorjaarsver-

gadering). 

 

1. Inleiding 

Een rooster voor (her)benoemen of aftreden resulteert in het verdelen of juist beëindigen van functies.  

Dat kan voor een persoon veel betekenen, zoals erkenning, aanzien, invloed en/of een vergoeding. Je 

kunt zo’n rooster ook meer instrumenteel beschouwen. Dan stel je voorop dat de KCWZH deel uit 

maakt van huurdersparticipatie, zoals in de jaren ’70 van de vorige eeuw wettelijk geregeld voor huur-

ders van woningcorporaties. Dan heb je het voorts over publieke verworvenheden zoals die sinds 1 juli 

2015 zijn verankerd in art. 55b lid 3 Woningwet. We hebben behoefte aan regelmatige opfrissing van 

de samenstelling van organen en van opvattingen, kwaliteiten en usances. Uiteraard gelden ook an-

dere belangen, zoals opbouw van ervaring en zorg voor continuïteit.   

2. Benoeming, herbenoeming en aftreden in KCWZH-verband 

• Art. 3.6 Klachtenreglement 2019, ingevoerd per 1 februari 2019, luidt met betrekking tot com-

missieleden: “De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Een door het verstrijken 

van deze termijn aftredend lid is opnieuw benoembaar voor vier jaar. Ieder kan ten hoogste drie 

termijnen lid van de klachtencommissie zijn. De leden treden af volgens een door de Stuurgroep 

vastgesteld rooster van aftreden. Dit rooster van aftreden wordt zodanig vastgesteld dat de conti-

nuïteit van de kennis en ervaring binnen de commissie gewaarborgd is. Het rooster van aftreden 

wordt gepubliceerd op de website van een corporatie, alsook op die van de klachtencommissie.” 

• Art. 3.8 Klachtenreglement 2019 stelt met betrekking tot commissieleden: “Vooruitlopend op 

het einde van een lidmaatschap stelt de Stuurgroep het bestuur en de huurdersorganisaties 6 

maanden van te voren van dit einde op de hoogte. Met inachtneming van lid 3 onder a van dit arti-

kel doet de Stuurgroep, indien het gaat om de functie van voorzitter, binnen drie maanden na de 

mededeling van de Stuurgroep, een voordracht. Indien een lid dat op voordracht van een huurders-

organisatie is benoemd aftreedt, zal het bestuur de huurdersorganisaties verzoeken binnen 2 

maanden een voordracht te doen. Indien het bestuur oordeelt dat de voorgedragen persoon niet 

voldoet aan de profielschets van het 4e lid of aan de criteria van het 5e lid, deelt het bestuur dat 

schriftelijk en met redenen omkleed mee aan de partij die de voordracht deed, met verzoek om bin-

nen een maand een andere voordracht uit te brengen.” 

 

• Art. 7 Convenant Klachtencommissie 2021 stelt met betrekking tot leden van de Stuurgroep: 

“Voor het behartigen van de dagelijkse organisatie en de continuïteit van de Klachtencommissie vor-

men de deelnemers een Stuurgroep van vier personen, twee op voordracht van deelnemers en twee 

op voordracht van huurdersorganisaties die aan deelnemers zijn verbonden. Leden van de Stuur-

groep worden door de deelnemers benoemd voor een periode van vier jaar. Rekrutering, 
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(her)benoeming, zittingsduur en rooster van aftreden zijn onderwerp van een afzonderlijk besluit 

van de deelnemers. Leden van de Stuurgroep zijn geen lid van de Klachtencommissie.” 

 

3. Rooster na actualisering  

Als gevolg van hiervoor genoemde overwegingen, regelgeving en besluitvorming is de status op 16 

december 2022 per lid van de Klachtencommissie: 

• Dhr F. van Heusden (vice-voorzitter), profiel maatschappelijk, benoemd in 2015, herbenoemd per 

2019, voor het laatst herbenoemd per 1 januari 2023 tot eind 2026. 

• Mw A. Alblas (vice-voorzitter), profiel bouwkundig, benoemd in 2015, herbenoemd per 2019, voor 

het laatst herbenoembaar per 1 januari 2023 tot einde 2026. 

• mw P.T.E. Lock, profiel juridisch, benoemd in 2015, herbenoemd per 2019, voor het laatst herbe-

noemd per 1 januari 2023 tot einde 2026. 

• Dhr I. Ahmed (voorzitter per 1 januari 2022), profiel juridisch, benoemd per 1 februari 2019, herbe-

noemd per 1 februari 2023, voor het laatst herbenoembaar per 1 februari 2027 tot 31 januari 2031.  

• Dhr G.C.J. Buijs, profiel maatschappelijk en volkshuisvestelijk, benoemd per 1 januari 2022, herbe-

noembaar per 2026, voor het laatst herbenoembaar per 2030 tot einde 2033. 

• Mw L.P. Spiessens, profiel bouwkundig en juridisch, benoemd per 1 januari 2022, herbenoembaar 

per 2026, voor het laatst herbenoembaar per 2030 tot einde 2033. 

• Dhr B.A. Molenaar, profiel financieel en volkshuisvestelijk, benoemd per 1 januari 2022, herbe-

noembaar per 1 januari 2026, voor het laatst herbenoembaar per 1 januari 2030 tot einde 2033. 

• Dhr R. Frijlink, profiel juridisch en openbaar bestuur, benoemd per 15 november 2022, herbenoem-

baar per 15 november 2026, voor het laatst herbenoembaar op 15 november 2030 tot en met 14 

november 2034.  

• Dhr T.D.J.  Korevaar, profiel juridisch en economisch, benoemd per 15 november 2022, herbe-

noembaar per 15 november 2026, voor het laatst herbenoembaar op 15 november 2030 tot en met 

14 november 2034.  

 

Met betrekking tot leden van de Stuurgroep is de status op 16 december 2022 als gevolg van hiervoor 

genoemde overwegingen, regelgeving en besluitvorming: 

• Dhr J. Oomen, profiel maatschappelijk, voorgedragen door Stichting Huurdersbelangen Duinstreek, 

benoemd per 1 maart 2019, herbenoembaar per 1 maart 2023, voor het laatst herbenoembaar per 

1 maart 2027 tot 28 februari 2031. 

• Dhr P.G.A. van der Sanden (voorzitter tot en met 31 december 2022), profiel juridisch, benoemd 

per 1 oktober 2016, herbenoemd per 1 oktober 2020, op eigen verzoek aftredend. 

• Dhr R. Klein, profiel juridisch/maatschappelijk, voorgedragen door Huurdersvereniging Staedion, 

benoemd per 1 juli 2019, herbenoembaar per 1 juli 2023, voor het laatst herbenoembaar per 1 juli 

2027 tot 30 juni 2031.  

• Mw C. Vermeulen (voorzitter per 1 januari 2023) profiel juridisch, voorgedragen door Woonkracht 

10, benoemd per 1 januari 2022, herbenoembaar per 1 januari 2026, voor het laatst herbenoem-

baar per 1 januari 2030 tot einde 2033. 

 

4. Herbenoeming bij geen bezwaar 

Herbenoeming behoort alleen plaats te vinden voor zover uit evaluatie van het functioneren van een 

lid blijkt dat daartegen geen bezwaar bestaat. De Stuurgroep vraagt telkens benoeming of herbenoe-

ming aan de aangesloten woningcorporaties dan wel aan de betrokken huurdersorganisaties, zoals 

beschreven in de procedures ‘Vacature Lid Geschillencommissie’ resp. “Vacature Lid Stuurgroep”. 


