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Definitief concept - HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Algemeen. 
  

Alle begrippen die in dit huishoudelijk reglement worden gebruikt hebben dezelfde 
betekenis als die welke in de statuten van de vereniging worden genoemd.  

Daar waar “hij” wordt genoemd wordt genderneutraliteit bedoeld.    

Art.1 In dit huishoudelijk reglement wordt een nadere regeling gegeven van de 
verantwoordelijkheden en taakstellingen van bestuur en leden onderling binnen de 
politieke activiteiten die de vereniging als haar doelstelling nastreeft. 

 
De dagelijkse leiding van de fractie. 

Art.2 Met de dagelijkse leiding van de fractie is belast het lid dat door de leden van de 
fractie in de gemeenteraad is aangewezen als fractievoorzitter.  

Art.3 De in artikel twee aangewezen persoon is rekening en verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur. 

Art.4 Het bestuur blijft volledig eindverantwoordelijk ook ten aanzien van de dagelijkse 
leiding van de fractie. 

Het Bestuur. 

Art. 5 Het bestuur wordt minimaal gevormd door een voorzitter, secretaris en een 
penningmeester en bij voorkeur aangevuld met 2 of meerdere leden. 
 

Art. 6 Voor zover daaraan behoefte bestaat kan het bestuur de algemene 
ledenvergadering verzoeken om uitbreiding van het bestuur, echter het totaal der 
bestuursleden, dient altijd een oneven aantal te zijn.  

Art. 7 Het bestuur vergadert zo vaak als door de voorzitter nodig wordt bevonden, dan 
wel zo spoedig mogelijk nadat tenminste twee bestuursleden een daartoe strekkend 
verzoek aan de voorzitter hebben gedaan, dit laatste onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen.! 
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Art. 8 Tijdens de bestuursvergaderingen moet tenminste de helft van de bestuursleden 
(quorum) aanwezig zijn, bij gebreke waarvan geen besluiten kunnen worden genomen.  
Indien het quorum niet aanwezig is dient de voorzitter binnen twee weken een nieuwe 
bestuursvergadering te beleggen waarin besluiten kunnen worden genomen door ten 
minste twee aanwezige leden van het bestuur.  

Art. 9 De voorzitter of het bestuurslid dat bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter als 
zodanig optreedt is verantwoordelijk voor de handhaving van de statuten en het 
huishoudelijk reglement, alsmede is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering. 

Art. 10 De secretaris is verantwoordelijk voor de ingekomen en uitgaande stukken, voor 
het bijhouden van het archief en voor het bewaren van de notulen van iedere 
bijeenkomst van de algemene ledenvergadering en van het bestuur. 

Art. 11 Van het verhandelde in iedere vergadering worden door de secretaris notulen 
gehouden, (verslaglegging) die aan alle belanghebbenden worden verstrekt en in de 
eerstvolgende bijeenkomst worden vastgesteld. 

Art. 12 Het ledenregister wordt door de secretaris bijgehouden. 

Art. 13 De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de vereniging, en hij 
zorgt dat jaarlijks bij het bestuur de begroting en de rekening en verantwoording met 
daarbij behorende stukken worden ingediend, waarbij het boekjaar het kalenderjaar 
omvat.  

Art. 14 De rekening en verantwoording van het afgelopen jaar wordt uiterlijk in de 
maand april van het daaropvolgende jaar bij het bestuur ingediend. 

Art. 15   De begroting van het komende kalenderjaar wordt uiterlijk in de maand 
december van het lopende jaar ingediend. 

Art. 16 In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een commissie (kascommissie) 
van bij voorkeur drie leden benoemd, om de rekening en verantwoording van het 
bestuur na te zien, waarna de commissie in de algemene ledenvergadering verslag 
uitbrengt van haar bevindingen. 

Art. 17 De penningmeester kwiteert voor de ontvangsten, houdt nauwkeurig boek en 
geeft daarvan, zowel als van alle andere financiële bescheiden betrekking hebbend op 
zijn beheer, inzage aan het bestuur zo vaak als het dit zulks verlangt. 
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Art. 18 Bij tussentijds aftreden doet de penningmeester aan de kascommissie binnen 
acht dagen na zijn aftreden rekening en verantwoording afleggen in de vorm van een 
tussentijdse rekening over de periode van 1 januari van het jaar van aftreden tot het 
daadwerkelijke moment van aftreden, alsmede stelt hij alle financiële bescheiden ter 
beschikking van het bestuur. 

Art. 19 De overige bestuursleden zijn belast met alle zaken die niet behoren tot het 
takenpakket van de eerdergenoemde bestuursleden. 

De Algemene Leden Vergadering. 

Art. 20 De algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en is 
niet openbaar tenzij door het bestuur anders wordt beslist.   

Art. 21 De overige door het bestuur bijeengeroepen vergaderingen, niet zijnde algemene 
ledenvergaderingen, zijn eveneens niet openbaar tenzij door het bestuur anders wordt 
beslist. 

Art. 22 In de algemene ledenvergadering hebben alleen de leden stemrecht, in dier 
voege dat ieder lid één stem kan uitbrengen. 

Art. 23 Tijdens de algemene ledenvergadering die vooraf gaat aan het verkiezingsjaar 
wordt tevens de verkiezingslijst samengesteld, die bij de daaropvolgende verkiezingen 
zal worden ingediend tenzij door het bestuur daarvoor een ander moment wordt 
gekozen.  

Art. 24 Het bestuur zorgt voor de tijdige indiening van de verkiezingslijst, overeenkomstig 
de bepalingen vervat in de kieswet. 

Art. 25 Slechts leden van de vereniging kunnen zich verkiesbaar stellen voor plaatsing op 
de verkiezingslijst, tenzij het bestuur toestemt met plaatsing op de verkiezingslijst van 
een (nog) niet-lid van de vereniging waarbij deze wel het voornemen kenbaar maakt om 
lid te worden.   

Art. 26 Het bestuur stelt een kiescommissie aan, die bestaat uit ten minste drie 
onafhankelijke personen, aan deze samenstelling kan de algemene ledenvergadering 
wijziging brengen.  
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Art. 27 Op basis van een profielschets en of daaraan gekoppelde matrix zal de 
kiescommissie kandidaten toetsen, naar aanleiding waarvan een ontwerp verkiezingslijst 
wordt samengesteld. 

Art. 28 Deze ontwerp verkiezingslijst zal overeenkomstig artikel 23 ter vaststelling 
worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 

Art. 29 De leden betalen contributie welke bijdrage jaarlijks wordt vastgesteld tijdens de 
algemene ledenvergadering. 

Art. 30 Het lid dat is afgevaardigd in de gemeenteraad, dan wel de leden die 
afgevaardigd zijn in de commissies, dan wel leden die de functie van wethouder 
bekleden dragen een evenredig deel van de daarvoor ontvangen vergoeding af aan de 
vereniging, welk deel eveneens wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. 

Art. 31 Een bijzondere algemene ledenvergadering kan bijeen worden geroepen door het 
bestuur, alsmede door een daartoe strekkend verzoek van tenminste vijf leden, onder 
opgave van de te behandelen agendapunten. 

Art. 32 Ieder der bestuursleden wordt voor een periode van vier jaar gekozen tijdens de 
algemene ledenvergadering. 

Art. 33 Bij tussentijds aftreden wordt een bestuursfunctie door een van de overige 
bestuursleden waargenomen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

Art. 34 De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen 
uit de leden. Onder bijzondere omstandigheden kan een onafhankelijk interim-voorzitter 
niet zijnde lid voor ten hoogste 1 jaar benoemd worden door de algemene 
ledenvergadering. 

Art. 36 Verkiezing geschiedt na voordracht door het zittend bestuur, dan wel nadat het 
lid dat zich verkiesbaar wil stellen een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur heeft 
gedaan ten minste veertien dagen voorafgaande aan de te houden algemene 
ledenvergadering. 

Art. 37 De stemming over personen geschiedt schriftelijk en onder geheimhouding. 

 

Art. 38 Verkozen wordt de persoon die de meeste stemmen verkrijgt 
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Art. 39 Het zittend bestuurslid kan zich slechts 1x herkiesbaar stellen na verloop van de 
termijn van vier jaar, tenzij voor de opvolging géén kandidaten beschikbaar zijn.   

Integriteitscode 

 
Art. 40 Begripsbepalingen 
Code: De integriteitscode die door het bestuur voor de vereniging is vastgesteld; 
Leden: De leden van de vereniging  
Statuten: De statuten van de vereniging Team Lokaal 
 
Art. 41 Reikwijdte integriteitscode 
De code is van toepassing op de leden en het bestuur. 
 
Art. 42 Vaststelling en wijziging code 
Lid 1 
Het bestuur stelt de code vast. Alvorens tot vaststelling danwel wijziging van de code te 
besluiten, stelt het bestuur de leden in de gelegenheid een advies over de voorgenomen 
vaststelling danwel wijziging uit te brengen. 
Lid 2 
Het bestuur evalueert eenmaal in de vier jaar de werking van de code en besluit, met 
inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, zo nodig de code te 
wijzigen. 
Lid 3  
Het bestuur draagt er zorg voor dat de code openbaar wordt gemaakt en  dat de code voor 
leden en derden buiten de stichting toegankelijk is.   
 
Art. 43 Uitleg en toepassing code 
Het bestuur beslist in die situaties waarin niet voorzien is in de code, de tekst van de code 
die aanleiding geeft tot verschil in interpretatie dan wel dat de toepassing van de code 
leidt tot een kennelijke onbillijkheid. 
 
Art. 44 Kernwaarden integriteit 
Binnen de vereniging gelden de onderstaande kernwaarden als richtsnoer   
voor integer handelen en de interne en externe omgangsvormen:  

1. Openheid 
Openheid houdt in dat leden en de leden van het bestuur zich open stellen voor 
andermans meningen en voor nieuwe ervaringen. Zij geven openheid van zaken. Zij zijn 
transparant en stellen zich toegankelijk op voor anderen.  

2. Betrouwbaarheid  
Leden en leden van het bestuur van de vereniging komen hun afspraken na en moeten op 
elkaar kunnen rekenen. Kennis en informatie waarover zij op grond van hun positie en 
functie beschikken, gebruiken zij uitsluitend voor het doel waarvoor die kennis en 
informatie respectievelijk is verworven c.q. verstrekt.  
 

3. Respect 
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Leden en leden van bestuur van de vereniging laten alle anderen in hun waarde. Zij 
respecteren de overtuigingen, meningen en handelswijzen van die anderen voor zover die 
derden geen schade berokkenen. Zij gaan zorgvuldig met anderen om op een wijze waarop 
zij ook door anderen benaderd en behandeld zouden willen worden. 
 
Art. 45 Voorkomen belangenverstrengeling 
Lid 1 
Leden van de vereniging, die zitting hebben in de gemeenteraad van gemeente Land van 
Cuijk, en de voorzitter: 
a. Melden bij het bestuur hun financiële of andere belangen in organisaties, instellingen 
en bedrijven waarmee de gemeente relaties onderhoudt; 
b. Voorkomen, in het geval er sprake is van een relatie zoals genoemd onder a, 
bevoordeling dan wel de schijn van bevoordeling in het geval van samenwerking met 
organisaties, instellingen en bedrijven;  
c. Onthouden zich van betrokkenheid bij de besluitvorming over opdrachten van 
aanbieders van diensten in het geval familie- of persoonlijke betrekkingen met die 
aanbieders bestaan. 
Lid 2 
Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is op overeenkomstige wijze van toepassing 
op de leden van bestuur rekening houdend met wat voor deze leden met betrekking tot 
het voorkomen van belangenverstrengeling is geregeld in de wet, de statuten en 
reglementen van de vereniging. 
 
Art. 46 Aannemen giften en geschenken 
Lid 1 
Geschenken en giften die, leden van de vereniging, die zitting hebben in de gemeenteraad 
van Land van Cuijk uit hoofde van hun functie ontvangen, worden gemeld en geregistreerd 
en zijn eigendom van de vereniging. 
Lid 2 
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel mogen de leden van de raad  
of bestuur giften of geschenken die een waarde van minder dan € 50,00 
vertegenwoordigen behouden. Van de ontvangst van een dergelijke gift of geschenk wordt 
wel melding gemaakt. 
Lid 3 
Leden van de vereniging, die zitting hebben in de gemeenteraad van Land van Cuijk en de 
leden van het bestuur en de leden weigeren altijd een gift of geschenk in het geval er 
sprake is van een overleg- of onderhandelingssituatie met de gever. 
 
Art. 47   Nevenfuncties 
Lid 1 
Leden van de vereniging, die zitting hebben in de gemeenteraad van gemeente Land van 
Cuijk en leden van bestuur melden bij de secretaris al hun nevenfuncties.   
Lid 2 
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Leden van de vereniging, die zitting hebben in de gemeenteraad van Land van Cuijk en 
leden van bestuur vervullen in beginsel geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties 
waarvan de uitoefening strijdig is of kan zijn met het belang van de vereniging tenzij het 
bestuur tot het oordeel komt dat het uitoefenen van de desbetreffende nevenfunctie in 
een specifieke situatie niet leidt tot een belangenverstrengeling of tot schade voor de 
vereniging. 
 
Art. 48 Melden (vermoeden) van misstanden 
Leden en leden van bestuur melden het vermoeden van misstanden binnen de vereniging 
niet aan de pers en aan derden buiten de vereniging. In het geval van het vermoeden van 
misstanden binnen de vereniging maken de leden gebruik van de voor de vereniging 
geldende klachtenregeling of klokkenluidersregeling. 
 
Art. 49 Ten aanzien van ongewenste intimiteiten zal het bestuur de ledenvergadering 
gehoord een reglement vaststellen, waarbij tenminste een vertrouwenspersoon zal 
worden benoemd. 
 
Slotbepalingen. 
 
Art. 50 De algemene ledenvergadering kan leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de vereniging tot erelid benoemen. 
 
Art. 51 Een daartoe strekkend besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid 
van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen. 
 
Art. 52 Het secretariaat van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris van de 
vereniging. 
  
Art. 53 Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering. 
 
Art. 54 De wijzigingen worden aangenomen met gewone meerderheid van stem, en zij 
treden in werking de dag nadat zij door de algemene vergadering zijn vastgesteld. 

Art. 55 De algemene ledenvergadering kan bij gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van 
het aantal stemmen in een vergadering waarin tenminste 1/4 van het totaal aantal leden 
der vereniging aanwezig moet zijn besluiten tot afwijking van het reglement in gevallen 
waarin de vergadering dit op grond van de omstandigheden gerechtvaardigd acht. Een 
besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 
is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier 
weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met 
een meerderheid van tenminste de helft plus een. 
 
Art. 56 Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de 
bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en zich aan die bepalingen te 
houden. 
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Art. 57 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met 
uitzondering van zijn verantwoordelijkheid naar de algemene leden vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 17 juli 2021. 
 


