Huishoudelijk Reglement Gemeentebelangen Purmerend
Vastgesteld: 17 augustus 2021
Artikel 1
Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap en de voorwaarden om lid te kunnen worden staan beschreven in
artikel 4 van de statuten van de vereniging.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail/website te
geschieden. De secretaris draagt zorg voor de ontvangstbevestiging en verwijst de
aanvrager van het lidmaatschap naar de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur besluit over acceptatie van het lid. Een aanvraag voor het lidmaatschap
wordt gehonoreerd indien wordt voldaan aan de eisen zoals beschreven in de
statuten van de vereniging.
Artikel 2
Rechten lid en ALV
1. Met inachtneming van hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement
bepaalde, heeft ieder lid het recht:
a) bij bijeenkomsten van de vereniging aanwezig te zijn en actief deel te nemen;
b) te stemmen bij de algemene ledenvergadering (ALV);
c) kandidaat te staan voor functies in het bestuur van de vereniging;
d) kandidaat te staan namens de vereniging voor de gemeenteraad van de
gemeente Purmerend, dan wel voor het lidmaatschap van een raadscommissie.
2. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en is bevoegd te spreken en
stemmen over de in de statuten genoemde onderwerpen.
3. De ALV kan bij meerderheid van stemmen het vertrouwen opzeggen in
bestuursleden, fractieleden en wethouders namens de vereniging.
Artikel 3
Bestuur
1. Leden van het bestuur van de vereniging worden gekozen voor een zittingsduur van
drie jaar en zijn terstond herkiesbaar
2. Ieder lid kan zichzelf kandideren voor een functie binnen het bestuur door zich
hiervoor op te geven bij de secretaris van het bestuur. De termijn voor
kandidaatstelling eindigt 24 uur voor aanvang van de ALV waarop de bestuursleden
worden gekozen.
3. Wethouders kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. Raadsleden kunnen
hooguit interim-bestuurslid zijn, tot een ander lid bereid is deze functie te vervullen.
4. Het bestuur kent een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en secretaris van
de partij, deze belast zijn met de voorbereidingen voor bestuursvergaderingen.
5. Leden van het bestuur kunnen middels een motie van wantrouwen door de ALV
worden gedwongen om af te treden.
6. Indien het bestuur hiertoe besluit en de ALV dit goedkeurt, kan een vacatieregeling
en onkostenregeling worden vastgesteld.
7. Het bestuur heeft als taak de doelstellingen van de vereniging na te streven, onder
meer door:
a) het tot stand doen komen van een kandidatenlijst en partijprogramma voor de
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen;
b) de werkzaamheden van de fractie en vrijwilligers te ondersteunen en activiteiten
binnen de vereniging te bevorderen;
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c) leiding te geven aan de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van de
gemeenteraad van Purmerend, indien de ALV besluit hieraan mee te doen;
d) besluiten van de ALV uit te voeren;
e) verslag doen van de activiteiten van de vereniging, zowel naar leden als naar
andere inwoners van de gemeente Purmerend;
f) bijeenkomsten te organiseren.
Artikel 4
Voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
2. De taken van de voorzitter bestaan in ieder geval uit:
a) het leiden van de vergaderingen van het bestuur en de ALV;
b) het onderhouden van contact met andere afdelingsbesturen van politieke
organisaties, media, belangengroepen en andere actoren;
c) het bevorderen van contact tussen fractie, bestuur en overige leden;
d) het naar buiten toe vertegenwoordigen van de vereniging;
e) het zorgdragen voor het vastleggen van de missie, visie en strategie van de
vereniging.
3. De taken van de secretaris bestaan in ieder geval uit:
a) het namens het bestuur van de vereniging voeren van formele correspondentie
met leden van de vereniging en met derden;
b) het opstellen van het jaarverslag en opstellen van agenda’s, notulen en andere
documenten;
4. De taken van de penningmeester bestaan in ieder geval uit:
a) het voeren van de financiële administratie;
b) het beheren van de gelden;
c) het innen van contributies van leden en de financiële bijdrage van de fractie- en
commissieleden;
d) het maken van een begroting;
e) het bijhouden van de ledenadministratie.
5. De taken van een algemeen bestuurslid bestaan in ieder geval uit het ondersteunen
van de overige bestuursleden bij hun taken.
Artikel 5
Verkiezingen
1. De ALV besluit over het deelnemen aan verkiezingen. Ook heeft de ALV het recht de
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast te stellen.
2. Het verkiezingsprogramma wordt opgesteld door of onder verantwoordelijkheid van
het bestuur. Het is mogelijk een programmacommissie aan te stellen om deze taak te
vervullen. De leden hebben het recht wijzigingen voor te stellen voor het
verkiezingsprogramma.
3. De kandidatenlijst wordt opgesteld door of onder verantwoordelijkheid van het
bestuur. Het is mogelijk een kandidaatstellingscommissie aan te stellen om deze taak
te vervullen. Kandidaten mogen geen lid zijn van de kandidaatstellingscommissie. De
leden hebben het recht wijzigingen voor te stellen voor de kandidatenlijst.
4. Kandidaten dienen te verklaren dat zij zich in hoofdlijnen in het
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst kunnen vinden. Indien zij op onderdelen
voorbehoud maken, dient dit bij de vaststelling van de kandidatenlijst kenbaar te
worden gemaakt aan de ALV.
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Artikel 6 Fractie
1. De raadsfractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter. De fractievoorzitter heeft
als taak:
a) het leiden van de vergaderingen van de fractie;
b) ervoor zorg te dragen dat besluitvorming plaatsvindt op basis van inhoudelijke
discussie, met inachtneming van het verkiezingsprogramma en de doelstellingen
van de vereniging;
c) het opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de fractie;
d) het optreden als vertegenwoordiger van de fractie richting het bestuur van de
vereniging.
2. De fractie doet regelmatig verslag van haar activiteiten richting het bestuur, de leden
en de overige inwoners van Purmerend.
3. De fractie legt voorafgaande aan het ondertekenen van een coalitieakkoord
verantwoording af aan de leden over de procedure en uitkomst van de
onderhandelingen.
4. Raadsleden kunnen ter verantwoording worden geroepen door de ALV.
Artikel 7 Slotbepalingen
1. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de ALV bij meerderheid van
stemmen.
2. Indien het huishoudelijk reglement in bepaalde situaties niet voorziet, besluit het
partijbestuur.
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