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REGELING MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING EN BELEIDSBEÏNVLOEDING DOOR 
BELANGHEBBENDEN 

 
1. Belanghebbenden zijn in het werkgebied van de stichting werkzame bewoners- en huurdersorganisaties, 

verenigingen van dorpsbelangen, relevante overheden en hun instellingen op gemeentelijk en regionaal 
niveau; maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid; 

woningcorporaties. 
 

2. De bestuurder inventariseert éénmaal per 4 jaar welke instellingen en organisaties als onder 1. genoemd 

als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt. De belanghebbenden die daar voor blijkens de 
inventarisatie in aanmerking komen, worden door de bestuurder verzocht deel te nemen aan de 

beleidsvorming van de stichting en zitting te nemen in de vergadering van belanghebbenden.  De 
organisaties en instellingen die schriftelijk de uitnodiging aanvaarden, worden tevens verzocht een 

vertegenwoordiger voor de vergadering en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de vergadering 
van belanghebbenden aan te wijzen.  

 
3. De organisatie of instelling, die van mening is belanghebbende te zijn in de zin van deze regeling, kan aan 

de bestuurder het verzoek doen, te worden uitgenodigd zitting te nemen in de vergadering van 

belanghebbenden. De betreffende organisatie of instelling dient in voldoende mate te motiveren waarom 
zij als belanghebbende dient te worden aangemerkt. De bestuurder beslist op het verzoek nadat hij de raad 

van commissarissen heeft geraadpleegd. Indien het verzoek wordt afgewezen, wordt dit door de bestuurder 
gemotiveerd. 

 
4. De bestuurder draagt er zorg voor dat minimaal eens per jaar met alle (organisaties van) belanghebbenden 

overleg wordt gepleegd. Daarbij wordt enerzijds verantwoording afgelegd over de prestaties in de afgelopen 
periode en anderzijds worden meningen gepeild met betrekking tot activiteiten en beleid voor de komende 

periode. Wonen Noordwest Friesland is actief in een groot werkgebied waarbij sprake is van 40 verenigingen 

van Dorpsbelang, De Bewonersraad Friesland, en minimaal 4 gemeenten. Om die reden zal de vorm van 
overleg uit praktische overwegingen niet altijd worden vormgegeven in één vergadering waarbij alle 

onderwerpen aan de orde zullen komen maar zal dit middels meerdere overleggen worden georganiseerd. 
De leden van de Raad van Commissarissen zullen steeds wel worden uitgenodigd, maar het is vrijwel 

uitgesloten dat zij daarbij altijd voltallig aanwezig zullen zijn. De bestuurder zorgt er daarom voor dat uit 
de informatie vooraf (agenda en te behandelen thema’s en beleidstukken) en achteraf (verslag van de 

desbetreffende overleggen) ter kennisname aan de leden van de Raad van Commissarissen zal worden 
verstrekt. Indien nodig zal in overleg tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen een aanvullende 

bespreking plaatsvinden met belanghebbenden. Voorts zal Wonen Noordwest Friesland haar website 

www.wonennoordwestfriesland.nl zodanig inrichten dat betrokken huurders en (organisaties van) 
belanghebbenden laagdrempelig reacties en commentaar kunnen geven op de werkwijze en het beleid van 

Wonen Noordwest Friesland. 

De verenigingen van dorpsbelang(en) zullen om het jaar gezamenlijk worden uitgenodigd voor een 

overleg. Voor overige zaken vindt regelmatig bilateraal overleg plaats (minimaal 1 x per jaar) vanuit 
de leefbaarheidscoördinatoren met de verenigingen van dorpsbelang(en).  
 

5. De bestuurder roept de vergadering(en) van belanghebbenden bijeen met een oproeptermijn van ten 
minste 3 weken en onder toezending van een door de bestuurder opgestelde agenda met als bijlagen de 

stukken waarover belanghebbenden advies kunnen uitbrengen. Indien ten minste 20% van de 
belanghebbenden daarom verzoekt onder opgave van het onderwerp waarover die belanghebbenden een 

vergadering bijeengeroepen willen zien, zal de bestuurder op dat verzoek een vergadering van 
belanghebbenden bijeenroepen. 

 
6. De bestuurder draagt er zorg voor dat van de hoofdlijnen een verslag over hetgeen ter vergadering is 

besproken, wordt opgemaakt en doet dit verslag binnen 3 maanden op de website van de stichting plaatsen. 

 
7. In het kader van de Woningwet vindt er jaarlijks Tripartite overleg plaats tussen de gemeente(n) , 

huurdersorganisatie(s) en corporatie(s). De gemeente dient een geactualiseerde Woonvisie te hebben, 
waarvoor de corporatie jaarlijks een bod uitbrengt en welk overleg jaarlijks tot prestatieafspraken moet 
leiden. Wonen Noordwest Friesland ziet gemeenten en huurdersorganisaties daarbij als gelijkwaardige 
partners in het overleg en zal op een open en transparante wijze met die partners omgaan.   

http://www.wonennoordwestfriesland.nl/

