
 

REGLEMENT AFDELING 

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a) de afdeling: de afdeling van GroenLinks in de gemeente; 

b) de gemeente: de gemeente Oosterhout –NB-; 

c) de leden: de leden van de afdeling; 

d) de ALV : de algemene ledenvergadering van de afdeling; 

e) het bestuur: het bestuur van de afdeling; 

f) de fractie: de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van de gemeente. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 2 

De ALV is het hoogste orgaan van de afdeling en heeft tot taak: 

1. Het vaststellen van het politieke beleid van de afdeling; 

2. Het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de verkiezing van de raad 

van de gemeente; 

3. Het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen; 

4. Het beslissen over de deelname in het dagelijks bestuur van de gemeente; 

5. De benoeming van vertegenwoordigers van de afdeling in provinciale en 

landelijke organen van GroenLinks; 

6. Alle overige in dit reglement genoemde taken. 

 

Artikel 3 

1. De bijeenkomsten van de ALV zijn openbaar. 

2. De ALV komt ten minste twee keer per jaar bijeen. 

3. De ALV wordt uitgeschreven door het bestuur. 

4. Het bestuur is gehouden binnen 21 dagen een ALV uit te schrijven, als 5% of 

meer van de leden het bestuur hiertoe schriftelijk verzoekt. 



5. Het bestuur stelt de leden ten minste tien dagen van te voren schriftelijk of 

per e-mail op de hoogte van plaats, tijd en de agenda van de ALV. 

 

Artikel 4 

1. De ALV wordt voorgezeten door of namens het bestuur. 

2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de orde van de vergadering. 

3. Aan het begin van de vergadering kunnen regels betreffende de orde van de 

vergadering worden vastgesteld. De voorstellen van orde worden terstond 

tijdens de vergadering in behandeling genomen. 

4. Alle leden hebben recht het woord te voeren tijdens de ALV, voorstellen te 

doen en een stem uit te brengen. Hierbij geldt dat volmachtstemmen en blanco 
stemmen niet zijn toegestaan en stemonthoudingen niet meetellen voor de uitslag. 
 

5. De ALV besluit bij meerderheid van stemmen, met dien verstande dat een voorstel 
tot wijziging van dit reglement slechts is aangenomen met een twee derde meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen.  Een besluit is eveneens genomen indien geen der 

aanwezige leden om stemming heeft verzocht. 

  
6. Stemming over personen vindt schriftelijk plaats. 

7. Bij staking van stemmen wordt terstond geschorst. Indien na herstemming de 

stemmen opnieuw staken, is het voorstel verworpen, tenzij het gaat om een 

stemming tussen twee kandidaten voor de kandidatenlijst van de 

gemeenteraadsverkiezingen; in dat geval beslist het lot. 

 

HET BESTUUR 

Artikel 5 

1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste vijf leden en ten minste uit drie leden. 

2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt in ieder geval een evenredige 

verdeling naar geslacht in aanmerking genomen. Kandidaten kunnen worden 

voorgedragen door het bestuur of door een daartoe ingestelde commissie. 

3. De leden worden door de ALV gekozen, telkens voor een periode van twee 

jaar,  

4. Door  de ALV  wordt per  functie gestemd overeenkomstig het  bepaalde in artikel 40 van 
het Huishoudelijk Reglement van GroenLinks. 

 
 



Artikel 6 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor: 

a. De bestuurlijk–organisatorische gang van zaken in de afdeling; 

b. De coördinatie van de activiteiten binnen de  afdeling; 

c. Het naar buiten brengen van politieke standpunten van de afdeling, dit 

met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid op dit punt van de 

fractie; 

d. De financiën van de afdeling; 

e. De instelling van werkgroepen; 

f. De organisatie van de ALV en andere activiteiten; 

g. Het onderhouden van de contacten met het provinciaal en landelijk 

bestuur van GroenLinks. 

2. Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan op dat door de ALV wordt vastgesteld. 

3. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ALV. Zij legt ten minste 

eenmaal per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid door middel van 

een jaarverslag en een financieel verslag. 

4. Het bestuur kan de fractie adviseren en heeft een adviserende stem in 

fractievergaderingen. 

5. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar voor de leden, tenzij het 

bestuur ten aanzien van een bepaald punt gemotiveerd anders beslist. 

 

6. Als de fractie deelneemt aan onderhandelingen over deelname aan het college 

van B&W van de gemeente, neemt een vertegenwoordiger van het bestuur 

deel aan de interne besprekingen en de selectiegesprekken met de 

kandidaten. 

 

DE FRACTIE 

Artikel 7 

1. De fractie bestaat uit de direct gekozen leden van de raad van de gemeente en 

de leden die haar bijstaan bij haar werkzaamheden. 

2. Ten minste eenmaal per jaar legt de fractie schriftelijk verantwoording af aan 

de ALV over het in het voorliggende kalenderjaar gevoerde beleid. 

3. De vergaderingen van de fractie zijn openbaar voor de leden, tenzij de fractie 

ten aanzien van een bepaald punt gemotiveerd anders besluit. De fractie werkt 

mede in overeenstemming met de regels van het door haar vastgestelde 

fractiereglement. Dit reglement ligt voor de leden ter inzage. 

 

4. De ALV stelt een functioneringscommissie in, op voorstel van het bestuur. 

5. De functioneringscommissie bestaat uit twee personen en voert tenminste 

jaarlijks een gesprek met de direct gekozen leden van de fractie en, indien van 

toepassing, de wethouder(s). 

 

6. De functioneringscommissie volgt het functioneren van deze 

vertegenwoordigers (en ambtsdragers) en doet indien nodig voorstellen voor 

verbetering. 

 

7. De functioneringscommissie rapporteert aan de ALV. 



FINANCIËN 

Artikel 8 

1. Het bestuur beheert de financiën van de afdeling. 

2. Het bestuur stelt jaarlijks vóór 1 november een begroting op voor het 

komende kalenderjaar die de goedkeuring behoeft van de ALV. 

3. Het bestuur stelt jaarlijks vóór 1 april een financieel verslag op over het 

voorgaande kalenderjaar. 

4. De ALV benoemt een kascontrolecommissie van ten minste twee leden van de 

afdeling. 

8. De kascontrole controleert het financieel beleid van het bestuur en legt 

verantwoording af van haar werkzaamheden aan de ALV. Haar taak eindigt 

jaarlijks bij het goedkeuren van het financieel verslag door de ALV. 

 

FACILITEITEN VOOR NIET-LEDEN 

Artikel 9 

1. Personen die geen lid zijn van GroenLinks, maar wel betrokken willen zijn bij 

(de politiek van) de afdeling binnen de gemeente, kunnen zich aanmelden 

voor de dezelfde faciliteiten als die van toepassing zijn voor de leden van de 

afdeling, met dien verstande dat zij geen gebruik kunnen maken van de 

faciliteiten die het landelijk bureau van GroenLinks aan de leden van 

GroenLinks verstrekt. 

2. Bij aanwezigheid op vergaderingen van de afdeling kunnen de in dit artikel 

bedoelde personen wel deelnemen aan de beraadslagingen. Bij stemming over 

onderwerpen hebben zij echter geen stemrecht.  

3. Voor deze faciliteiten dient een door het bestuur te bepalen jaarlijkse bijdrage 

worden betaald. Deze bijdrage dient  vóór 1april van het desbetreffende jaar 

te worden voldaan. 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 10 

1. Wat niet is geregeld in dit reglement, dan wel in de statuten of het 

huishoudelijk reglement van GroenLinks, wordt door het bestuur beslist en op 

de eerstvolgende ALV verantwoord. 

 

2. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de ALV en is voor het laatst 

gewijzigd vastgesteld door de ALV in haar vergadering van 7 april 2016. 

 

 
 


