HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de politieke partij

LEEFBAAR ZEEWOLDE

Laatste wijziging HHR artikel 3.3.1 en 3.3.2. Goedgekeurd door ALV 22-augustus-2017.

1.

Doelstellingen

1.1

De hoofddoelstelling van de politieke partij Leefbaar Zeewolde is het bundelen van de
wensen en behoeften van de bevolking inzake de toekomstige ontwikkeling van
Zeewolde en het betrekken van de bevolking bij de beleidsontwikkeling door middel
van een daadwerkelijk democratisch besluitvormingsproces

1.2

Leefbaar Zeewolde streeft naar bestuursverantwoordelijkheid omdat dit betere
mogelijkheden biedt voor het bereiken van de politieke doelstellingen dan vanuit de
controlerende functie die het raadlidmaatschap biedt.
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2.

Grondbeginselen

2.1.1 Leefbaar Zeewolde erkent de volgende begrippen voor het bereiken van haar
doelstellingen:
2.1.2 Leefbaarheid:
a.
veiligheid;
b.
overzichtelijke groei en omvang;
c.
geborgenheid.
2.1.3 Communicatie en Participatie:
a.
maximale betrokkenheid van de inwoners van Zeewolde bij het opstellen van
het beleid;
b.
communicatie tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de bevolking, is een
van de primaire randvoorwaarden voor een optimale samenleving.
2.1.4 Transparantheid van het Bestuur:
a.
Leefbaar Zeewolde staat voor en streeft naar een open en heldere
informatievoorziening.
b.
Leefbaar Zeewolde staat voor en streeft naar inzichtelijke en toegankelijke
procedures.
2.2

Dit Huishoudelijk Reglement (HR) bevat een nadere uitwerking van de statuten van
Leefbaar Zeewolde en regelt onder andere de taken, de bevoegdheden en de
verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen binnen de vereniging.
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3.

Het lidmaatschap

3.1

Aan het lidmaatschap zijn de voorwaarden verbonden zoals vermeld in artikel 2 en 3
van de statuten.

3.2

Het lidmaatschap gaat in na een schriftelijke aanmelding bij de secretaris en betaling
van de contributie aan de penningmeester.

3.3.1 Het lidmaatschap wordt geacht in te zijn gegaan op de datum van verzending van een
schriftelijk bericht door het bestuur dat de aanmelding is geaccepteerd. Niet
accepteren van een lid kan op gronden ontleent aan de statuten.
3.3.2 Een lid verwerft één jaar na aanvang van het lidmaatschap stemrecht op de ALV. De
ALV kan in individuele gevallen besluiten om hiervan af te wijken.
Leden zonder stemrecht kunnen geen bestuursfunctie bekleden of zich kandidaat
stellen voor de kieslijst.
3.3.3 Bij niet accepteren door het bestuur van een aanmelding tot lid van de vereniging is
het bestuur verplicht binnen 2 maanden na de aanmelding betrokkene hiervan
schriftelijk, onder opgave van redenen, op de hoogte te stellen.
3.3.4 Binnen 1 maand na ontvangst door het kandidaat-lid van het bericht van het niet
accepteren van de aanmelding kan in beroep gegaan worden bij de eerst volgende
Algemene Ledenvergadering (ALV) na het verstrijken van de beroepstermijn. Dit
beroep dient schriftelijk te worden ingediend.
3.4.1 Van een besluit tot opzegging of royement door het bestuur wordt zoals is bepaald in
artikel 2.7 lid 7 van de statuten het lid schriftelijk binnen een maand na het nemen
van het besluit op de hoogte gesteld.
3.4.2 Tegen het besluit tot opzegging of royement door het bestuur staat beroep open op
de ALV. Dit beroep dient schriftelijk te worden ingediend.
3.4.3 Door het besluit tot opzegging of royement wordt het betrokken lid gedurende de
beroepstermijn van een maand en na het instellen van beroep, zolang de ALV geen
uitspraken heeft gedaan, geschorst in de uitoefening van alle rechten en
bevoegdheden welke aan het lidmaatschap zijn verbonden, behoudens het indienen
van beroep tegen het besluit tot opzegging of royement.
3.4.4 Het royement of opzegging wordt definitief door het verstrijken van de beroepstermijn, dan wel door het verstrijken van het beroep.
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3.5

Het lidmaatschap eindigt op een der wijzen zoals in artikel 2.7 van de statuten is
bepaald. In gevallen waar het bestuur het nodig acht wordt een opzegging door een
lid door het bestuur schriftelijk bevestigd.
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3.6

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging staat voor een lid
voorts open:
a.
binnen een maand nadat hem/haar een besluit is medegedeeld waarbij de
rechten van de leden zijn beperkt, dan wel de verplichtingen zijn verzwaard,
behoudens het bepaalde in artikel 2.7 lid 5 van de statuten;
b.
binnen een maand nadat hem/haar een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot een fusie.

3.7.1 Iedere inwoner in Zeewolde van zestien jaar en ouder kan toegelaten worden tot lid
indien zij instemmen met de doelstelling en grondbeginselen van Leefbaar Zeewolde
zoals omschreven in de statuten en dit huishoudelijk reglement
3.7.2 Inwoners van Zeewolde die de wettelijke stemgerechtigde leeftijd nog niet hebben
bereikt kunnen jeugdlid worden.
3.7.3 Geen lid kunnen worden die personen die voorstanders zijn van racisme of fascisme,
zoals die worden verstaan in het Wetboek van Strafrecht.
3.7.4 Lidmaatschap van een andere plaatselijke politieke partij is een belemmering voor
het vervullen van functies binnen de vereniging.
3.7.5 Een lid van Leefbaar Zeewolde dat deel uitmaakt van een vertegenwoordigend
orgaan van de vereniging, verplicht zich reeds bij kandidaatstelling om na beëindiging
van die functie of het lidmaatschap zijn/haar functie ter beschikking te stellen.
3.8

Conform het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn aan het
lidmaatschap de volgende rechten verbonden:
a.
alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussie deel te nemen en
zijn/haar stem uit te brengen bij agendapunten die een stemming behoeven;
b.
zijn /haar stem uit te brengen bij de verkiezingen van leden van alle
geledingen binnen de vereniging;
c.
zijn/haar stem uit te brengen bij de aanwijzing van personen die namens de
vereniging kandidaat zullen worden gesteld bij de verkiezingen van de
gemeenteraad of andere vertegenwoordigende maatschappelijke instellingen;
d.
zich kandidaat te stellen voor functies in het bestuur of alle andere geledingen
binnen de vereniging;
e.
zich verkiesbaar te stellen voor een plaats op de kandidatenlijst die namens
Leefbaar Zeewolde wordt uitgebracht voor gemeenteraadsverkiezingen,
provinciale verkiezingen, regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen,
commissies en dergelijke.

3.9.1 Donateurs zijn diegenen die jaarlijks een minimale bijdrage van € 50,-- geven aan de
vereniging Leefbaar Zeewolde.
3.9.2 Alle donateurs krijgen jaarlijks een verslag van de activiteiten van Leefbaar Zeewolde.
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4.

Vergaderingen

4.1.1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gevormd door de leden van Leefbaar
Zeewolde. De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging inzake de vaststelling
van beleid op organisatorisch en politiek gebied, voor zover die niet door de Wet, de
Statuten of dit HR aan anderen zijn overgedragen.
4.1.2 De ALV wordt geleid door de voorzitter of een door het bestuur aan te wijzen
plaatsvervanger.
4.1.3 De ALV is openbaar tenzij de vergadering besluit om –een deel van- de agenda in een
besloten vergadering te behandelen.
4.1.4 De ALV beslist naast het gestelde in artikel 4.2 en 4.4 van de statuten over de
personele invulling van commissies en andere vertegenwoordigende organen.
4.1.5 De ALV verleent na de kascontrolecommissie te hebben gehoord, aan het bestuur al
of niet voorwaardelijke decharge over het gevoerde financiële beleid in het
afgelopen verenigingsjaar.
4.1.6 Besluiten uit een ALV die leiden tot wijziging van de statuten of dit HR zijn niet van
toepassing in de ALV waarin zo’n besluit is genomen.
4.2.1 Als naar de mening van het bestuur bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding
geven, dan kan het bestuur een bijzondere algemene ledenvergadering
bijeenroepen. Deze oproep geschiedt op verzoek van:
a.
tenminste 25% van het bestuur;
b.
op verzoek van tenminste 10% van de leden.
4.2.2 De schriftelijke oproep voor een bijzondere ALV geschiedt tenminste 2 dagen van te
voren onder vermelding van plaats en tijd alsmede de strekking van het ingediende
voorstel dat tot de vergadering heeft geleid en voorts door welke (bestuurs) leden
van de vereniging om een vergadering is verzocht.
4.2.3 Een bijzondere ALV kent slechts het ingediende voorstel als enige agendapunt.
4.2.4 Een bijzondere ALV heeft niet de bevoegdheden als genoemd in dit HR onder artikel
4.1 lid 1.
4.2.5 Voor besluitvorming in een bijzondere ALV is de aanwezigheid vereist van meer dan
50% van de leden.
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4.2.6 Voorafgaand aan de stemming wordt een woordvoerder van de initiatiefnemers in de
gelegenheid gesteld het ingediende voorstel toe te lichten. De voorzitter verwoordt
het bestuursstandpunt waarna het voorstel in stemming wordt gebracht.
4.3.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit door de voorzitter of door 3 leden van het
bestuur nodig wordt geacht, doch tenminste 4 maal per jaar.
4.3.2 Conform artikel 5 van de Statuten is het Dagelijks Bestuur (DB) belast met de
dagelijkse leiding van Leefbaar Zeewolde, het uitvoeren van al hetgeen dat naar het
oordeel van het bestuur nodig is.
4.3.3 Het DB vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht in de voltallige
samenstelling.
4.4.1 Het bestuur kan indien zij dat wenselijk acht, leden en niet-leden bijeenroepen voor
een partijbijeenkomst. Een partijbijeenkomst heeft niet de status van een algemene
ledenvergadering en er kan derhalve ook niet gestemd worden. Het karakter van een
partijbijeenkomst ligt dus in de sfeer van informeren en discussiëren.
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5.

Stemmingen

5.1

Op alle vergaderingen worden agendapunten die stemming behoeven bij gewone
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen aangenomen, behalve daar waar de
statuten of dit huishoudelijk reglement dit anders bepalen.

5.2

Stemmen over zaken gebeurt bij handopsteken, tenzij de vergadering voor een
schriftelijke stemming beslist.

5.3.1 Voor het stemmen over personen is altijd een schriftelijke stemming vereist.
5.3.2 Er wordt schriftelijk gestemd door het noteren van de namen van één of meer
kandidaten in volgorde van voorkeur.
5.4

Voor elke schriftelijke stemming op een vergadering wordt een stembureau gevormd
bestaande uit tenminste 2 stemgerechtigde leden, te benoemen door de voorzitter.

5.5

Bij staken van de stemmen over een voorstel is de vereiste meerderheid niet behaald
en dus wordt het voorstel niet aangenomen.

5.6

De voorzitter kan bij staken van de stemming, na overleg met bestuur of
initiatiefnemer(s), besluiten tot herstemming over te gaan nadat nog een nadere
uiteenzetting is gegeven over de voor- en/of nadelen c.q. de strekking van het
voorstel.

5.7

Herstemming kan slechts één keer plaatsvinden.

5.8

Tot 24 uur voor de reguliere ALV kunnen schriftelijke moties worden ingediend bij de
voorzitter of de secretaris betreffende de agenda en agendapunten. De motie(s)
moeten zijn ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigden leden.

5.9

Ingediende moties betreffende de agenda worden direct na opening in stemming
gebracht.

5.10

Moties betreffende een agendapunt worden in stemming gebracht voordat over dit
voorstel wordt besloten.

5.11

Moties worden aangenomen met absolute (50% + 1) meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.

5.12

Tot aan het moment waarop een agendapunt in stemming wordt gebracht kunnen
amendementen schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter.
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5.13

Een amendement moet zijn ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden en
bestaat uit een vervangende tekst die in de plaats zou moeten komen van de tekst –
of een deel hiervan- van het in stemming te brengen agendapunt.

5.14

Een amendement op de tekst van een agendapunt wordt in stemming gebracht
voordat over dit punt wordt besloten.

5.15

Een amendement wordt aangenomen met absolute (50% + 1) meerderheid van de
geldig uitgebracht stemmen.
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6.

Het Bestuur

6.1

Alleen leden van de vereniging zijn verkiesbaar in het bestuur.

6.2.1 De voorzitter wordt rechtstreeks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen.
6.2.2 De overige bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
6.3.1 De bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar.
6.3.2 Door het bestuur wordt een rooster voor aftreden opgesteld waarbij rekening wordt
gehouden dat, gelet op de continuïteit in het Dagelijks Bestuur (DB), niet meer dan
één lid van het DB tegelijk aftreedt.
6.3.3 De aftredende bestuursleden zijn maximaal 2 maal herkiesbaar.
6.3.4 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b.
door bedanken.
6.4

Het bestuur heeft behoudens het gestelde in artikel 5 en 6 van de statuten onder
meer tot taak:
a.
het beleidsprogramma te formuleren en tevens politieke, financiële en
organisatorische voorstellen voor te bereiden en ter besluitvorming in de ALV
te brengen;
b.
de uitvoering van het politieke programma op hoofdpunten te bewaken;
c.
op basis van stemmingen de kandidaatstelling en volgorde op de
kandidatenlijst te bepalen en ter stemming in de ALV te brengen;
d.
in belangrijke politieke kwesties die niet in het beleidsprogramma waren
voorzien, op initiatief van de fractie tot een gezamenlijke standpuntbepaling
te komen;
e.
het werven van kandidaten voor bestuursfuncties en commissies;
f.
te beslissen in zaken waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet
voorzien en waar nodig zorg te dragen voor aanpassingen welke hiermee niet
in strijd zijn.

6.5

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt.
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7.

Financiën

7.1

De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging. Hij
stelt jaarlijkse een begroting op en presenteert deze binnen het bestuur. Het bestuur
legt de begroting ter goedkeuring voor aan de ALV. De penningmeester sluit een
boekjaar af met een jaarrekening die ter controle wordt voorgelegd aan de
kascontrolecommissie.

7.2.1 De kascontrolecommissie wordt conform artikel 6.2 lid 4 van de statuten door de ALV
benoemd.
7.2.2 De kascontrolecommissie controleert de wijze waarop over het afgelopen boekjaar
de boekhouding is gevoerd en doet van haar bevindingen verslag in de ALV en indien
de boekhouding akkoord is bevonden stelt zij de ALV voor het bestuur voor het
gevoerde beleid al of niet voorwaardelijk decharge te verlenen.
7.2.3 Slechts voorwaardelijke decharge wordt aan het bestuur verleend als naar het
oordeel van de ALV de kascontrolecommissie om nader advies verzocht dient te
worden omtrent een of meerdere onderdelen van de jaarrekening en
verantwoording van de penningmeester.
7.3

Het bestuur kan de penningmeester machtigen tot het doen van betalingen binnen
het kader van de begroting. Over uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien
wordt door het bestuur beslist.

7.4

Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

7.5

De contributie wordt door de ALV op voorstel van het bestuur vastgesteld.

7.6

Diegenen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden betalen toch voor het
hele jaar de vastgestelde contributie.

7.7

Indien het bestuur een financiële bijdrage weigert op bepaalde gronden, doet zij
hiervan mededeling op de eerstvolgende ALV.
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