Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement Samen Waalwijk.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering
Hoofdstuk 1.
DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Samen Waalwijk.
1.1.
1.1.1.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
De algemene ledenvergadering heeft tot taak:
a. het kiezen van de leden van het bestuur,
b. het vaststellen van het huishoudelijk reglement,
c. het vaststellen van het verkiezingsprogramma,
d. het vaststellen van de begroting en het goedkeuren van de jaarrekening van de
vereniging
e. het vaststellen van de volgorde van de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen,
f. het instellen van commissies zoals genoemd bij art.1.3,
g. het activeren van nieuwe leden
h. het onderhouden van structurele contacten met de fractie en met de
vertegenwoordigers in de raadscommissies.

1.1.2.

De algemene ledenvergadering wordt gevormd door alle leden binnen de vereniging.
Men is lid als men op de ledenlijst opgenomen is na betaling van de jaarlijkse
contributie.

1.1.3.

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

1.1.4.

Het bestuur van de vereniging organiseert tenminste 1x per jaar een
algemene ledenvergadering, hierbij dient gebruik gemaakt te worden van een
openbare vergaderlocatie. De algemene ledenvergadering wordt minimaal 7 dagen,
van tevoren schriftelijk/digitaal aangekondigd.

1.1.5. De algemene ledenvergadering kan voor de behandeling van een specifiek thema binnen vier
weken bijeengeroepen worden op verzoek van: * het bestuur; * de fractie; * 10% van de
(stemgerechtigde) leden van de vereniging (met een minimum van vijf leden).
1.1.6.

Ieder lid kan tot aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur
vaststelt, voorstellen indienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze
voorstellen moeten zijn ondertekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden.
De algemene ledenvergadering beslist op voorstel van het bestuur op welke wijze de
voorstellen in behandeling worden genomen.

1.1.7.

De algemene ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over
onderwerpen, die op de tevoren aan alle leden toegezonden agenda zijn opgenomen.

1.1.8.

De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast.
Vaststelling en eventuele wijzigingen dienen met een een/derde meerderheid van de
aanwezige leden aangenomen te worden.

1.2.
HET BESTUUR.
1.2.1. Het verenigingsbestuur heeft tot taak:
a. het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering vanwege
huishoudelijke dan wel politieke aangelegenheden,
b. het organiseren van politieke of maatschappelijke evenementen,
c. het vertegenwoordigen van de vereniging zowel binnen de partij als daarbuiten,
d. het zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie, e. het verrichten van
de overige bestuurlijke activiteiten
1.2.2.

Jaarlijks biedt het bestuur de algemene ledenvergadering voor het komende jaar een
begroting aan, die in ieder geval vergezeld gaat van beleidsvoornemens.

1.2.3.

Jaarlijks overlegt de penningmeester het exploitatieoverzicht van de
vereniging aan de algemene ledenvergadering.

1.2.4.

Het bestuur komt tenminste eens in de drie maanden bij elkaar.

1.3.
1.3.1.

DE COMMISSIES
COMMISSIE VAN ONDERZOEK (KASCOMMISSIE).
De algemene ledenvergadering benoemt, ter controle van het financieel beheer, een
kascommissie van twee leden, die geen lid zijn van het bestuur.
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering over het gevoerde
financieel beheer en over het verlenen van décharge aan de penningmeester.

1.3.2.
1.3.2.1.

VERKIEZINGSCOMMISSIE
Op bindende voordracht van het bestuur benoemt de algemene
ledenvergadering een verkiezingscommissie die de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezing voorbereidt. De commissie bestaat uit ten minste drie
leden. Ontneming van de bindende voordracht kan geschieden in een algemene
ledenvergadering waarbij ten minste de helft van de leden aanwezig zijn en met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De commissie onderzoekt de beschikbaarheid van kandidaten voor de gemeenteraad
onder de leden van de vereniging. De commissie brengt van dit onderzoek schriftelijk
verslag uit aan het bestuur.
Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het
kandidaatslidmaatschap voor de gemeenteraad.
De leden van de verkiezingscommissie leggen voor stemming verantwoording af aan
het bestuur over hun activiteiten.
Na het uitbrengen van het schriftelijk verslag wordt de commissie
gedechargeerd.
Kandidaten voor de gemeenteraad dienen te voldoen aan de eisen die de wet
daarvoor stelt.
Kandidaten dienen de lange termijn visie van het programma van de
vereniging te onderschrijven daarnaar te handelen en deze uit te dragen. Tevens
dienen kandidaten bereid te zijn samen te werken in een steunfractie van de
vereniging.
Het bestuur stelt de voorlopige kandidatenlijst op met inachtneming van het verslag
van de verkiezingscommissie. Het bestuur kan slechts gemotiveerd afwijken van het
verslag van de verkiezingscommissie.
De algemene ledenvergadering stelt de volgorde van de kandidatenlijst zelf vast en
kan bij vaststelling van de kandidatenlijst slechts afwijken van de voorlopige
kandidatenlijst indien dit besluit wordt genomen in een ledenvergadering waarbij ten
minste een/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is en met een meerderheid
van ten minste de helft plus één van de uitgebrachte stemmen.
De gemeenteraadsfractie kan te allen tijde door het bestuur of de algemene
ledenvergadering gevraagd worden uitleg te geven over het gevoerde beleid.

1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.3.2.5.
1.3.2.6.
1.3.2.7.

1.3.2.8.
1.3.2.9.

1.3.2.10.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.

PROGRAMMACOMMISSIE
De programmacommissie is een commissie ad hoc ten behoeve van het schrijven van
een verkiezingsprogramma bij gelegenheid van
gemeenteraadsverkiezingen.
De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal en benoemd de leden van deze
commissie.

1.3.3.3.
1.3.3.4.

1.3.4.
1.3.4.1.

1.3.4.2.

1.3.5.
1.3.5.1.
1.3.5.2.
1.3.5.3.
1.3.5.4.

De voorzitter van de programmacommissie is verantwoordelijk voor het functioneren
van de commissie, en voor het overleg met het bestuur en de vigerende fractie.
De programmacommissie heeft tot taak:
a. het ontwerpen van een verkiezingsprogramma.
b. het rechtstreeks ter besluitvorming voorleggen van dit ontwerpprogramma aan de
algemene ledenvergadering.
c. het geven van advies aan de leden omtrent de op de besluitvormende algemene
ledenvergadering ingediende voorstellen.
d. het zorgen voor de eindredactie van de tekst van het verkiezingsprogramma na de
besluitvorming op de algemene
ledenvergadering, met inachtneming van de besluiten op betreffende algemene
ledenvergadering.
CAMPAGNECOMMISSIE
De campagnecommissie is een commissie ad hoc, die als belangrijkste taakstelling
heeft het aanvoeren en coördineren van activiteiten ten behoeve van de
gemeenteraadsverkiezingen, binnen de door de ledenvergadering vastgestelde
begroting.
De financiële verantwoording van de campagnecommissie vindt plaats in de eerste
algemene ledenvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen.
DENKTANKERS
Denktankers, ter ondersteuning van fractieleden, kunnen worden ingesteld door de
algemene ledenvergadering op verzoek van, en gehoord hebbende de fractie.
Denktankers zijn commissies ad hoc voor de duur van een raadsperiode.
Denktankcommissie zijn geen zelfstandig partijorganen en kunnen derhalve niet
zelfstandig naar binnen of naar buiten optreden.
De fractie heeft het recht een voordracht voor de samenstelling van de
denktankcommissies te doen aan het bestuur.

Hoofdstuk 2
KANDIDAATSTELLINGSREGLEMENT
2.1.
ALGEMEEN
2.1.1.
Leden die voor enige bestuursfunctie binnen Samen Waalwijk of namens Samen
Waalwijk voor een lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in aanmerking
wensen te komen, moeten een door het bestuur opgestelde verklaring ondertekenen
waaruit blijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij handelingen, uitingen of
voorvallen waaruit een fascistische of racistische gezindheid blijkt.
2.1.2.

Kandidaten voor enige functie binnen Samen Waalwijk of namens Samen Waalwijk
voor een lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam dienen bij het begin van
de kandidaatstellingstermijn aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. gedurende één jaar voorafgaande aan de dag van de openstelling van de
kandidaatsstelling lid van Samen Waalwijk te zijn;
b. geen lid te zijn van een andere specifiek lokale politieke partij;
c. aan hun contributieverplichtingen te hebben voldaan;
d. een aantal persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, geboortedatum, beroep, relevante maatschappelijke functie, en
gegevens omtrent huidige en vorige partijfuncties) te hebben verstrekt aan de
verkiezingscommissie.;
e. voor gemeenteraadsverkiezingen dient de kandidaat te verklaren geen lid te zijn of
te worden van een andere politieke groepering die meedingt naar zetels in de
raad.
f. bereid zijn een deel van de vergoeding als gemeenteraadslid af te dragen aan de
partij conform het besluit in de algemene ledenvergadering van 2022 waarvan de
tekst in Bijlage 1 wordt opgenomen.

2.1.3.

Voor de verkiezingen van gemeenteraden kan het bestuur op verzoek van de leden
dispensatie verlenen aan de lidmaatschapsvereisten.

2.1.4.

Kandidaten voor een gemeenteraadsfunctie melden zich aan bij de
verkiezingscommissie.

2.1.5.

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
a. het geven van de mogelijkheid aan de kandidaten om zich te presenteren aan de
leden;
b. het geven van informatie over de kandidaten aan de leden;
c. de vaststelling van de omvang van de kandidatenlijst door de algemene
ledenvergadering;
d. het opstellen van een profielschets voor vacante functies, waarbij aandacht wordt
besteed aan taak, vereisten voor de betreffende functionaris.

2.1.6.

Ieder lid van Samen Waalwijk kan zich aanmelden als kandidaat door middel van het
inleveren van een door het bestuur vastgesteld formulier bij een van tevoren
gepubliceerd adres.

2.1.7.

Het door het bestuur vastgestelde formulier moet tenminste bevatten:
a. de beginselverklaring om bij verkiezing of opvolging de functie te
aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen,
b. de beginselverklaring de functie naar behoren te vervullen en desgevraagd
verantwoording af te leggen aan de leden
c. opgave van de beleidsonderdelen waarmee de kandidaat zich in het bijzonder wil
belasten.

2.2.
2.2.1.

KANDIDAATSTELLING voor BESTUUR en COMMISSIES
De kandidaten voor een bestuursfunctie presenteren zich op een algemene
ledenvergadering.
Ongeacht of er voor de invulling van een bestuursfunctie keuze is uit een of meerdere
kandidaten wordt er gekozen volgens het principe van schriftelijke stemming.
De voorzitter wordt in functie gekozen conform de procedure zoals
omschreven in 2.2.2, bij acclamatie door de overige bestuursleden.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

LEDEN van het BESTUUR
Het bestuur bestaat, zo mogelijk, uit een oneven aantal leden. De algemene
ledenvergadering kiest tenminste 3 (drie) en ten hoogste 5 (vijf) leden.
Elk lid van het bestuur wordt gekozen voor de tijd van vier jaar.
Bij tussentijdse opvolging is de zittingstermijn gelijk aan het restant van de termijn van
diegene die opgevolgd wordt.
De volgende taken worden binnen het bestuur vervuld:
a. voorzitterschap
b. penningmeesterschap
c. secretariaat
d. algemeen bestuurslid met eventueel specifieke taken
e. algemeen bestuurslid zonder specifieke taken.
Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de
gemeenteraad.

Hoofdstuk 3
VERKIEZINGSREGLEMENT bij de GEMEENTERAADS-VERKIEZINGEN.
3.1.
Ten minste één jaar voor de geplande datum van de verkiezingen voor de
gemeenteraad, besluit de algemene ledenvergadering of Samen Waalwijk deelneemt
aan deze verkiezingen met uitzondering van de verkiezingen van 2022.
3.2.
Als Samen Waalwijk deelneemt aan de verkiezingen van de gemeenteraad, besluit het
bestuur of een lijstverbinding wordt aangegaan met een of meerdere andere politieke
partijen, en zo ja, met welke partijen.
3.3.
De benoeming van de kandidatencommissie, als bedoeld in artikel 17 van de Statuten,
vindt plaats ten minste met uitzondering van de verkiezingen van 2022 voor de
geplande datum van de verkiezingen voor de gemeenteraad.
3.4.
Het is kandidaat-raadsleden toegestaan om acties te voeren voor het verwerven van
voorkeurstemmen, mits dit vooraf is gemeld bij de kandidatencommissie, als bedoeld
in artikel 17 van de statuten.
3.5.
In het verslag over de kandidaatstelling, als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Statuten
geeft de kandidatencommissie een advies aan het bestuur over de volgorde van de
voorgestelde kandidaten op de kandidatenlijst. Het bestuur stelt hierna de voorlopige
kandidatenlijst vast met inachtneming van het verslag en advies van de
kandidatencommissie. Het bestuur kan slechts gemotiveerd
afwijken van het verslag en advies van de kandidatencommissie.
3.6.
De algemene ledenvergadering stelt de definitieve volgorde vast en kan bij de
vaststelling van de kandidatenlijst slechts afwijken van de voorlopige kandidatenlijst
indien dit besluit wordt genomen in een ledenvergadering, waarbij tenminste
een/derde van de leden aanwezig is en met de meerderheid van tenminste de helft
plus een van de uitgebrachte stemmen.
3.7.
De eerste kandidaat op de door de algemene ledenvergadering vast te stellen
kandidatenlijst, fungeert als lijsttrekker van Samen Waalwijk bij de verkiezingen voor
de gemeenteraad.
Hoofdstuk 4.
ZITTINGSPERIODE WETHOUDERS/RAADSLEDEN
4.1.
4.2.

De wethouders en raadsleden kunnen maximaal 12 jaar in die functie benoemd
worden.
De algemene ledenvergadering kan ontheffing verlenen op het gestelde in 4.1

Hoofdstuk 5
SAMENWERKING TUSSEN VERENIGING EN FRACTIE
De vergaderingen van de fractie zijn in principe openbaar. Er bestaat de mogelijkheid dat de fractie
met een eigen fractiereglement werkt. In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de financiële afdracht van
de fractieleden.

Bijlage 1:
NOTITIE INZAKE FINANCIELE BIJDRAGE VAN DE FRACTIELEDEN.
1.

Inleiding
Voor de financiering van verkiezingscampagnes en thema-avonden, die steeds hogere
kosten met zich mee brengen, zijn de inkomsten uit contributie gelden onvoldoende.
In de toekomst zal in een campagne niet meer kunnen worden volstaan met “free
publicity” en zal de campagne geprofessionaliseerd moeten worden. Het
bovenstaande maakt dat Samen Waalwijk afhankelijk is van andere inkomsten dan de
contributie om op lange termijn invulling te kunnen geven aan de partij
doelstellingen. De invulling geven aan een afdracht van politieke vertegenwoordigers
is daartoe een belangrijk middel.
Het bestuur acht de onderstaande afdracht als minimum redelijk:

2.

Afdrachtregeling
1. Wethouder
2. Gemeenteraadslid

3.

Contributieregeling
Wethouder(s) en gemeenteraadsleden betalen naast de hierboven genoemde
afdracht de jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.

€ 150,00 per jaar
€ 75,00 per jaar

