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Artikel 1. Adviesgroep. 
Er kan een Adviesgroep worden ingesteld. 

Artikel 2. Taak van de Adviesgroep. 
2.1  De Adviesgroep adviseert het Bestuur over: 
- De jaarlijks terugkerende adviesaanvragen van Woonforte op de beleidsterreinen. 

- Het beleidsplan en de begroting van Woonforte. 

- Het huur(verhogings)beleid van Woonforte. 

- Het jaarverslag van Woonforte. 

- Het bod in het kader van de prestatieafspraken 

- Maar ook over thema’s zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, participatie en verder waar het bestuur van 

HOGH een advies over zou willen ontvangen van de huurders. 

2.2 Het Dagelijks Bestuur geeft bij de vraag om advies aan binnen welke termijn het advies wordt verwacht. 
2.3 Indien het gevraagde advies niet binnen de gestelde termijn kan worden uitgebracht en uitstel niet 

haalbaar is, wordt de Adviesgroep geacht niet te kunnen adviseren en wordt besloten zonder advies van de 
Adviesgroep. 

 

Artikel 3. Benoeming voorzitter en leden / samenstelling van de Adviesgroep. 
3.1 De Adviesgroep bestaat uit minimaal twee huurders, één bestuurslid en indien van belang een externe 

deskundige. 
3.2 De Adviesgroep wordt door het Bestuur benoemd. Het Bestuur benoemt tevens twee plaatsvervangers. 
3.3 Voor benoeming tot voorzitter of tot lid (of plaatsvervanger) komen in aanmerking alle huurders van 

Woonforte. 
3.4 In geval van ziekte of afwezigheid anderszins wordt een lid van de Adviesgroep vervangen door een 

plaatsvervangend lid. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt door de groepsleden een voorzitter 
uit hun midden gekozen. 

3.5 Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de Adviesgroep. 
 

Artikel 4. De secretaris. 
4.1 De Adviesgroep wordt door een door het Bestuur daartoe aangewezen bestuurslid als secretaris terzijde 

gestaan. 
4.2 De secretaris verzorgt tevens de administratieve afhandeling van de advies aanvragen. 
 

Artikel 5. Zittingsduur en ontslag. 
5.1 De leden van de Adviesgroep worden benoemd door een van tevoren af te spreken periode, met de 

mogelijkheid tot herbenoeming. 
5.2 Een lid kan te allen tijde ontslag nemen en deelt dit schriftelijk mee aan het Bestuur. 
5.3 Een lid kan tussentijds worden ontslagen door het Bestuur op voordracht van de Adviesgroep zelf. Voordat 

dit ontslag wordt verleend, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld door het bestuur te worden 
gehoord. 
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Artikel 6. Werkwijze van de Adviesgroep. 
6.1 De Adviesgroep vergadert eenmaal jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter noodzakelijk acht, in de regel 

in het kantoor van HOGH of een andere locatie.  
6.2 De secretaris bereidt na overleg met de voorzitter de agenda en de vergaderstukken voor.  
6.3 De secretaris roept de leden namens de voorzitter schriftelijk tot de vergadering bijeen. 
6.5 Ieder lid tekent voorafgaande de vergadering de presentielijst. 
6.6 Het lid dat de presentielijst niet heeft getekend, kan niet deelnemen aan enige stemming. 
 

Artikel 7. Beraadslagingen/uitbrengen van het advies. 
7.1 De Adviesgroep beraadslaagt en beslist in vergadering over de door haar schriftelijk uit te brengen 

adviezen. 
7.2 De Adviesgroep beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. 
7.3 Het advies houdt in: 

- de namen van de voorzitter, de ter vergadering aanwezige leden, alsmede de leden die afwezig waren; 
- een motivering, inclusief verslaglegging van de stemming; 
- een voorstel aan het Bestuur voor de te nemen beslissing. 

7.4 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de Adviesgroep ondertekend. 
7.5 Het advies wordt, onder bijvoeging van eventueel door de Adviesgroep ontvangen adviezen van externe 

deskundigen, tijdig aan het Bestuur uitgebracht. 
 

Artikel 8. Openbaarheid van de vergadering. 
8.1 De vergaderingen van de Adviesgroep zijn niet openbaar. 
8.2 In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de Adviesgroep, in overeenstemming met de meerderheid, 

besluiten in het openbaar te vergaderen. 
8.3 De Adviesgroep kan bestuursleden, externe deskundigen of andere derden voor het geven van inlichtingen 

uitnodigen de vergaderingen van de Adviesgroep geheel of gedeeltelijk bij te wonen. 
 

Artikel 9. Uitleg reglement. 
9.1 Over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Adviesgroep. 
9.2 Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Adviesgroep HOGH. 
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