HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bestuur
Artikel 1 Taken
1. De taken van de bestuursleden staan omschreven in Taken en Profielen bestuursleden
Leefbaar Dronten, deze maakt integraal deel uit van dit Huishoudelijk Reglement.
Artikel 2 Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het bestuur dat nodig acht. Een bestuurslid kan de
voorzitter met opgaaf van redenen verzoeken een vergadering uit te schrijven.
2. Bestuursvergaderingen worden uitgeschreven op een termijn van tenminste acht dagen.
3. In de bestuursvergadering heeft elk lid één stem. De bestuursbesluiten worden genomen
met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 3 Commissies, aanvullend op de statuten artikel 22
1. Commissieleden hebben bevoegdheden die door het bestuur worden aangegeven.
2. Een commissielid heeft gedurende vier jaar zitting in de commissie.
3. Het bestuur kan een nadere omschrijving van de taken en bevoegdheden van een
commissie schriftelijk vastleggen.
4. De commissies doen uitgaven voor een tevoren door het bestuur vastgesteld doel en
binnen een door het bestuur vastgesteld budget.
5. 8. De commissies kunnen zelf hun taakverdeling en werkwijze regelen. Het bestuur
behoudt evenwel de eindverantwoordelijkheid van de handelingen van de commissies
die zij in naam van de vereniging verrichten.
6. Voor elke commissie is ten minste één bestuurslid beschikbaar als aanspreekpunt voor
het bestuur.
7. Jaarlijks rapporteren de commissies over de activiteiten in een kalenderjaar uiterlijk per
ultimo van de maand januari van het daaropvolgende kalenderjaar aan de secretaris, één
en ander mede ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging.
Artikel 4 Kascommissie, aanvullend op de statuten artikel 16
1. De leden van de kascommissie als bedoeld in artikel 16 van de statuten hebben
maximaal twee jaren achtereen zitting, met dien verstande dat dezelfde personen
gezamenlijk slechts éénmaal mogen controleren.
2. Leden van de kascommissie zijn geen partner of familie van elkaar.
3. Leden van de kascommissie zijn geen partner of familie van één van de bestuursleden
dan wel fractieleden.

Verkiezen van personen
Artikel 5 Verkiezing bestuursleden aanvullend op de statuten artikel 12
1. Voorafgaand aan de officiële voordracht hebben kandidaten een gesprek met het bestuur
en minimaal 2 leden van de fractie.
2. Hierna wordt er conform statuten gehandeld.
3. Bij tussentijdse vacatures wordt z.s.m. gezocht naar een opvolger.
4. Voor benoeming van deze opvolger wordt een Algemene Ledenvergadering
bijeengeroepen door het nog resterende bestuur.
Artikel 6 van de lijsttrekker
1. De aanmelding voor het lijsttrekkerschap duurt tenminste één maand en sluit acht
maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.
2. Bij aanmelding legt de kandidaat-lijsttrekker ondersteuningsverklaringen voor.
a. De ledenvergadering stelt het aantal ondersteuningsverklaringen vast.
b. De ondersteuningsverklaringen bestaan uit een naam en handtekening en dienen
in één keer bij de kandidaatstelling gevoegd te worden.
3. De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats middels een schriftelijke stemming op de
ledenvergadering. De stemming wordt niet langer dan veertien dagen opengesteld en
sluit uiterlijk zeven maanden voor de Dag der Kandidaatstelling. De leden die bij
opening van de stemming stemrecht hebben, worden in de gelegenheid gesteld hun
stem uit te brengen.
Artikel 7 Verkiezing overige kandidaten
1. De aanmeldingstermijn voor de overige kandidaten duurt tenminste één maand en
sluit uiterlijk vier maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.
2. De stemming vindt plaats middels een schriftelijk stemming. De stemming wordt niet
langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk twee maanden voor de Dag
der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.
3. Het bestuur samen met de fractie bepalen de volgorde van de kandidatenlijst.
4. De leden die bij opening van de stemming stemrecht hebben, worden in de
gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen.
Artikel 10 Voorwaarden bij kandidaatstelling en niet verkiesbare plaatsen
Op de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet dient de kandidaat te voldoen
aan de wettelijk vereiste voorwaarden om in het vertegenwoordigende lichaam te
worden gekozen, met dien verstande dat aan de wettelijke voorschriften met
betrekking tot de minimumleeftijd op de dag van de verkiezing moet zijn voldaan.
1. Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat heeft aangegeven niet beschikbaar
te zijn voor een zetel wordt na afloop van de interne verkiezingen onder aan de
kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen geplaatst.
1.

Artikel 11 Toevoegen lijstduwers
De ledenvergadering kan het betreffende bestuur voorafgaand aan de interne
verkiezing het mandaat geven om op de lijst lijstduwers toe te voegen. Dit mandaat
kan criteria omvatten op basis waarvan de lijstduwers gezocht worden.
1. De namen van de lijstduwers dienen bekend te zijn bij de opening van de interne
verkiezing voor de overige kandidaten.
2. Deze lijstduwers maken geen onderdeel uit van de interne verkiezing en worden na de
vaststelling van de stemming aan de lijst van kandidaten toegevoegd. Het bestuur
bepaalt hierbij de onderlinge volgorde.
3. Een kandidatenlijst kan niet uit alleen lijstduwers bestaan.
1.

Artikel 12 Overige bepalingen
1. Kandidaten zijn gerechtigd de eigen kandidatuur op ledenvergaderingen kenbaar
te maken.
2. De sluiting van de stemming is niet later dan veertien dagen na openstelling.
Artikel 13 Het politieke programma
Het politieke programma van de Partij bestaat uit:
a. de vastgestelde Uitgangspunten van de Partij;
b. het verkiezingsprogramma’s ten behoeve van de verkiezingen voor de
gemeenteraad.
2. De fractie is verantwoordelijk voor het schrijven en aanleveren van ontwerpteksten en
beelden voor het verkiezingsprogramma.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het voorleggen van ontwerpteksten van (delen
van) het politieke programma aan de (algemene) ledenvergadering.
1.

Artikel 14 Website / social media
1. Het Bestuur draagt zorg voor aanwezigheid van de Partij op het internet door middel
van een website en de gangbare social media. Het Bestuur is bevoegd deze
aanwezigheid gezamenlijk te verzorgen met de fractie. (Politieke boodschap moet wel
uit de fractie komen).
2. De fractie is bevoegd en verantwoordelijk voor het schrijven en aanleveren van teksten
en beelden betreffende haar politieke activiteiten. Alleen artikelen en beelden welke
strijdig zijn met het Partijprogramma en met de goede naam van de Partij kunnen door
het Bestuur geweigerd worden.
Financiën
Artikel 15 Contributie
1. Het contributiejaar vangt aan op 1 januari van het lopende jaar.
2. De contributies worden geïnd door de penningmeester van het Bestuur, die ervoor
zorg draagt dat de leden tijdig een verzoek tot betaling ontvangen en bij niet betaling
eenmaal aan hun verplichting worden herinnerd.

Artikel 16 Contributiebetaling
1.

De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan binnen twee maanden na ontvangst
van de factuur, dan wel binnen twee maanden na aanmelding als lid.

Artikel 17 Afdracht door politieke ambtsdragers
Raadsleden en wethouder(s) zijn een afdracht verschuldigd.
De in lid 1 bedoelde afdracht bedraagt Euro 50,- ( vijftig) per kalendermaand. Deze
afdracht dient uiterlijk voor het einde van de lopende kalendermaand betaald te zijn.
3. Kandidaten verklaren middels het kandidaatstellingsformulier akkoord te zijn met de
afdracht regeling en aan de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen op tijd te
zullen voldoen.
1.
2.

Slotbepalingen
Artikel 18 Publicatie van statuten en reglementen op de website
1. Het Bestuur draagt zorg voor publicatie op de website van de Statuten en dit
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 20 Geldigheid en Wijziging
1. Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op artikel 24 van de statuten der vereniging en
vervangt elk eerder vastgesteld reglement.
2. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd op de wijze waarop het tot stand is
gekomen, conform zoals staat aangegeven in de statuten.
3. In alle zaken waarin de statuten der vereniging en dit reglement niet voorzien, beslist het
bestuur.
4. Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de ledenvergadering.

