
 

 

Reglement Selectiecommissie IJsseldal Wonen, definitief 2 november 2016  1 

 

REGLEMENT (AD HOC) SELECTIECOMMISSIE   BIJLAGE D 
IJSSELDAL WONEN 

 

 

 

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 

 

1.1. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) op de datum van on-

dertekening.

1.2. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de RvC al dan niet op voorstel van de Selectie-

commissie. 

1.3. Dit reglement is opgesteld ingevolge het reglement van de RvC en beschrijft en formaliseert de ver-

antwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Selectiecommissie voor het werven, selec-

teren en voordragen van potentiele leden van het bestuur en de RvC.  

1.4. De Selectiecommissie is een ad hoc adviescommissie van de RvC.  

 

Artikel 2 Samenstelling

 

2.1. De Selectiecommissie bestaat uit tenminste twee leden van de RvC. 

2.2. De samenstelling van de Selectiecommissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functio-

neren van de commissie. De Selectiecommissie is voldoende deskundig met betrekking tot perso-

neelsbeleid in het algemeen, beloningsbeleid, beloningscultuur en de geldende wet- en regelgeving 

alsmede de in de volkshuisvesting geldende codes in het bijzonder. Van de Selectiecommissie 

maakt ten minste één lid deel uit die organisatie-expertise heeft. 

2.3. De leden van de Selectiecommissie worden tijdelijk benoemd voor de duur van  de periode van wer-

ving en selectie van een lid van de RvC of van een bestuurder.  

2.4. De RvC wijst één van de leden van de Selectiecommissie aan als voorzitter van de Selectiecommis-

sie. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Selectie-

commissie. De voorzitter bepaalt de agenda van de vergaderingen en leidt de vergaderingen van de 

Selectiecommissie. Hij/zij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC. 

2.5. De Selectiecommissie laat zich bij de werving en selectie van een bestuurder en van leden van de 

RvC  bijstaan door de in functie zijnde bestuurder. Voor de selectie van een nieuw lid van de RvC 

wordt één lid van het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging uitgenodigd deel te nemen aan de 

sollicitatiegesprekken. Indien de vacature een huurderszetel betreft worden twee bestuursleden van 

de Huurdersbelangenvereniging uitgenodigd deel te nemen aan de sollicitatiegesprekken.  

 

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden 

 

3.1. De Selectiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:

3.2.1 Het opstellen van selectiecriteria en het doen van voorstellen aan de RvC voor een proce-

dure werving en selectie voor leden van de RvC; 

3.2.2 Het doen van voorstellen voor (her-)benoemingen van RvC leden; 

3.2.3 Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure voor het werven van een be-

stuurder. 
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3.2.4 Het voeren van sollicitatiegesprekken met potentiele kandidaten voor een bestuurders- of 

een RvC- functie.   

3.2.5 De Selectiecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor ter zake van de in dit re-

glement benoemde onderwerpen. De RvC blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten. 

Artikel 4 Informatie en rapportage

 

4.1. De Selectiecommissie informeert de RvC duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van de aan 

haar op basis van artikel 3 gedelegeerde taken heeft uitgevoerd. 

 

4.2. De Selectiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen 

en aanbevelingen. Voor zover relevante bevindingen niet via verslaglegging van een vergadering 

of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling ter kennis gebracht van de RvC. 

 

 

Artikel 5 Ondersteuning

 

De Selectiecommissie wordt bijgestaan door de bestuurder of door een de bestuurder aangewezen mede-

werker voor:  

A) Het  er op toezien dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in over-

eenstemming met de wettelijke, reglementaire en statutaire verplichtingen.  

B) Het ondersteunen van de voorzitter van de commissie in de daadwerkelijke organisatie van de 

Selectiecommissie (informatie, agendering,  evaluatie, verslaglegging van vergaderingen).  

C) Het ondersteunen van de Selectiecommissie bij het versturen en ontvangen van correspon-

dentie, opstellen van concept-besluiten, zorgdragen voor advertenties, regelen van accommo-

datie en planning vergaderingen en bijeenkomsten.  

D) Het administreren en bewaren van bescheiden.  

 

 

Artikel 6 Vergaderingen

 

6.1 De Selectiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Selectie-

commissie. 

 

6.2 De Selectiecommissie bepaalt of en wanneer de bestuurder en/of andere personen bij een verga-

dering van de Selectiecommissie aanwezig is. 

 

 

 

Artikel 7  Wijzigingen 

 

7.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen.  

 


