
Beste leden, 

In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daar naar toe heeft het bestuur het 
huishoudelijk reglement aangevuld om met het voorgestelde proces in aanloop naar de 
verkiezingsdag inzichtelijk te maken en gezamenlijk vast te laten stellen. 

De uitgangspunten voor het verkiezingsreglement zijn:  

- Transparantie 
- Gelijke kansen 
- Besluiten gedragen door de leden 

 

Ook op andere punten heeft het bestuur een voorstel gedaan om het huishoudelijk reglement aan te 
scherpen op basis van de afgelopen periode. 

Dit document is nadrukkelijk een concept. Wijzigingen, aanvullingen en feedback zijn nadrukkelijk 
welkom op maarten@gemeentebelang.org om te komen tot een gedragen document.  

 

Met hartelijke groet, 

Maarten van Haperen 
Penningmeester Gemeentebelang  

mailto:maarten@gemeentebelang.org


Huishoudelijk Reglement (concept) 
van Gemeentebelang Gilze en Rijen 
 

In Artikel 23 van de Statuten van Gemeentebelang staat: "Nadere zaken betreffende organisatie en 
werkwijze kunnen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering in een huishoudelijk reglement 
welk huishoudelijk reglement niet in strijd mag zijn met de wet en deze statuten".  

In voorgaande Algemene Vergaderingen zijn reeds een aantal besluiten genomen over zaken die 
passen in dit reglement. Die zijn hieronder opgenomen. Bij nieuwe besluiten over organisatie en 
werkwijze beslist de algemene ledenvergadering meteen of en hoe ze in het huishoudelijk reglement 
worden opgenomen.  

 

Algemene zaken 

Artikel 1  
Gemeentebelang is een vereniging zonder winstoogmerk.  

Artikel 2  
De bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding. Gemaakte onkosten voor de partij kunnen 
worden gedeclareerd.  

Artikel 3   
De vereniging zorgt ervoor dat de partij de ANBI-status verwerft c.q. behoudt. Dit houdt onder meer 
in - dat de vereiste gegevens op de website van gemeentebelang worden vermeld; - dat bij opheffing 
van de partij een eventueel batig saldo zal gaan naar een organisatie met een vergelijkbaar doel.  

 

Activiteiten  

Artikel 4  
Alle bijeenkomsten van Gemeentebelang zijn openbaar, tenzij het bestuur of de betreffende 
vergadering beslist dat de bijeenkomst of een gedeelte ervan besloten moet zijn.  

Artikel 5   
Bestuur en fractie kondigen hun activiteiten aan in de agenda op de website.  

 

Lidmaatschap 

Artikel 6   
1. Conform Artikel 6 van de Statuten beslist het bestuur over de toelating van een lid. Reden voor 

weigering kan onder meer zijn dat de persoon die zich aanmeldt reeds bij een andere politieke 
groepering in de gemeente actief is. 



2. Conform Artikel 7.1 van de Statuten kan de vereniging het lidmaatschap opzeggen. Reden 
hiervoor kan onder meer zijn dat een lid bij een andere politieke groepering in de gemeente 
actief is. Het besluit tot opzegging wordt door het bestuur genomen. Tegen opzegging kan 
beroep worden ingesteld bij de Algemene Vergadering die daarover een besluit neemt. 

 

Bestuur 

Artikel 7   
In aanvulling op Artikel 9.6 van de Statuten wordt het rooster van aftreden op de website 
gepubliceerd. 

Artikel 8   
Minimaal eenmaal per bestuursperiode van de Gemeenteraad voert het Bestuur een 
evaluatiegesprek met de raadsleden van Gemeentebelang.  

 

Algemene Ledenvergadering 

Artikel 9   
In aanvulling op Artikel 16 van de Statuten, kan het bestuur in uitzonderlijke situaties besluiten het 
stemrecht tijdens de Algemene Vergadering voor te behouden aan leden die op de dag van de 
vergadering tenminste drie maanden lid zijn van de vereniging. Hiertoe wordt de datum van aanvang 
van het lidmaatschap geregistreerd in de ledenadministratie. 

Artikel 10   
Aanvullend op het in artikel 16 van de statuten is de Algemene Vergadering belast met: 

a. De vaststelling en wijziging van het politiek programma voorafgaand aan 
gemeenteraadsverkiezingen.  

b. De beoordeling van het beleid van het bestuur.  
c. De beoordeling van het beleid van de uit de eigen vereniging voortgekomen 

gemeenteraadsleden en wethouders, met inachtneming van de gemeentewet.  
d. De benoeming van de drie commissies ter voorbereiding van de verkiezingen zoals genoemd 

in de sectie verkiezingsreglement. 

Artikel 11   
Het bestuur kan besluiten een Algemene Vergadering (deels) digitaal plaats te laten vinden. Het 
bestuur neemt hiertoe passende maatregelen. Een fysieke vergadering heeft altijd de voorkeur. 

 

Raadsleden en wethouders 

Artikel 12    
Per 1 april 2018 bedraagt de afdracht aan de partij voor raadsleden € 420,-- per jaar, die voor 
wethouders is € 1.320,-- per jaar.  Na de volgende verkiezingen, dus ten laatste april 2022, worden 
deze bedragen herzien door de algemene ledenvergadering. Hiertoe stelt het bestuur een 
meerjarenbegroting op. 



 

Statuten, wijziging en ontbinding 

Artikel 13   
1. Een voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement moet tegelijk met de oproeping 

voor de vergadering aan alle leden worden meegedeeld. De letterlijke tekst van de wijziging dient 
te worden vermeld. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats per besluit van de Algemene Vergadering 
met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Artikel 14   
1. Het bestuur van de vereniging heeft de leiding bij de voorbereiding en de organisatie van de 

kandidaatstelling, voorbereiding van het politiek programma en de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

2. In het jaar voorafgaand aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad benoemt de Algemene 
Vergadering drie commissies om de verkiezingen voor te bereiden: 
a. een Kiescommissie die tot doel heeft om de kandidaatstelling voor te bereiden 
b. een Programmacommissie die tot doel heeft om het verkiezingsprogramma op te stellen 
c. een Campagnecommissie die tot doel heeft een effectieve campagne te realiseren 

3. Iedere commissie wordt voorgezeten door een bestuurder. 
4. De gevoerde campagne, inclusief het functioneren van de commissies en het eventuele proces 

van collegevorming, wordt binnen 6 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd 
door de Algemene Vergadering. Het bestuur zal voor deze evaluatie de benodigde 
voorbereidende acties ondernemen. 

 

Kiescommissie 

Artikel 15   
1. De Kiescommissie bestaat uit drie leden die zelf geen verkiesbare kandidaat voor de 

Gemeenteraad of een functie van wethouder in de Gemeente Gilze en Rijen. De leden van de 
Kiescommissie dienen vrij te zijn van (ogenschijnlijke) vormen van belangenverstrengeling. 

2. De Kiescommissie brengt advies uit aan het Bestuur over de samenstelling van de Kieslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betreft zowel kandidaten die verkiesbaar willen zijn voor de 
Gemeenteraad als ook kandidaten die op de Kieslijst willen staan als lijstduwer, maar niet op een 
verkiesbare plaats. 

3. De Kiescommissie maakt bij haar advies gebruik van een profiel met eisen die aan de individuele 
kandidaten gesteld worden, alsmede aan de samenstelling van de fractie als geheel.  

4. Het bestuur legt de onder lid 2 bedoelde documenten ter goedkeuring en vaststelling voor aan 
de Algemene Vergadering. 

Artikel 16   



1. Kandidaten voor de kandidatenlijst dienen hun kandidatuur schriftelijk en tijdig voor de 
gemeenteraadsverkiezingen bij de secretaris kenbaar te maken. De secretaris zal hiertoe een 
oproep verspreiden onder de leden. 

2. Aan de kandidaten voor de gemeenteraad worden in ieder geval de eisen gesteld dat zij:  
a. voldoen aan de vereiste voor kandidaatstelling in de gemeentewet.  
b. geen gedrag of activiteiten ontplooit die een beletsel vormen voor benoeming als 

raadslid en indien nodig dit te willen laten toetsen met een verklaring van goed gedrag.  
c. op dag van verkiezing tenminste 1 jaar lid zijn van de vereniging conform Artikel 20.1 van 

de Statuten 
d. akkoord gaan met het Politiek Programma zoals vastgesteld door de Algemene 

Vergadering.  
e. gekozen tot lid van de gemeenteraad, in fractieverband zullen samenwerken.  
f. gekozen tot lid van de gemeenteraad het algemeen belang te dienen en als deel van 

hun/haar taak zullen beschouwen verslag uit te brengen van de verrichte 
werkzaamheden aan bestuur en leden van de vereniging. 

3. De Kiescommissie voert minimaal één gesprek met alle aangemelde kandidaten waarin onder 
meer gevraagd wordt naar personalia, deskundigheid en ervaring, politieke opvattingen en 
inzichten, de plaats op de kandidatenlijst waarvoor een kandidaat zich beschikbaar stelt en 
andere gegevens die voor de vervulling van de desbetreffende functie van belang zijn. 

4. Op basis van de gesprekken brengt de Kiescommissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur van 
het gevolgde proces en de uitkomst hiervan, vergezeld door het voorstel voor een genummerde 
ontwerp-kandidatenlijst. 

5. Het bestuur stelt de genummerde ontwerp-kandidatenlijst vast. 
6. De genummerde ontwerp-kandidatenlijst wordt voor publicatie vertrouwelijk ter inzage gegeven 

aan de verkiesbare kandidaten voor de Gemeenteraad. 
7. De Algemene Vergadering stelt de definitieve lijst vast op een nader te bepalen tijdstip. Conform 

Artikel 20.2 van de Statuten wordt deze uiterlijk vijf maanden voor de verkiezingen gehouden. 
8. De genummerde ontwerp-kandidatenlijst wordt gelijk met de oproeping tot de Algemene 

Vergadering verzonden door het bestuur. 
9. De stemming in de Algemene Vergadering over de kandidatenlijst vindt plaats door:  

a. schriftelijke stemming per plaats op de kandidatenlijst te beginnen met de eerste; 
b. voor elke plaats stelt het bestuur de kandidaat volgens de genummerde Kieslijst voor; 
c. leden kunnen zich tegenkandidaat stellen voor de desbetreffende plaats mits zij voldoen 

aan de vereisten; 
d. voor elke plaats vindt slechts stemming plaats tussen de leden die zich daarvoor 

kandideren; 
e. de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, is gekozen voor de 

desbetreffende plaats; 
f. na aanvaarding van zijn plaats dingt deze verder niet meer mee voor de daaropvolgende 

plaatsen; 
g. Als bij eerste stemming geen van de kandidaten voor een bepaalde plaats gekozen is, 

vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. 
Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

10. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling, inlevering en eventuele lijstverbinding van 
de kandidatenlijst, met inachtneming van de desbetreffende voorschriften uit de Kieswet. 

11. Voor verkiesbare kandidaten voor de Gemeenteraad dan wel een functie als wethouder in de 
Gemeente Gilze en Rijen wordt geacht dat zij ten laatste twee weken voor de dag van 



kandidaatstelling zoals vastgesteld door de Kiesraad een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen 
overleggen. 

Artikel 17   
1. De Kiescommissie bereidt met het bestuur en de verkiesbare kandidaten een concept-profiel 

voor wethouderskandidaten voor en deelt dit met het bestuur. 
2. Het bestuur stelt het concept-profiel voor wethouderskandidaten vast. 
3. De Algemene Vergadering stelt het profiel voor wethouderskandidaten vast. 

 

Programmacommissie 

Artikel 18   
1. De Programmacommissie bestaat minimaal uit een vertegenwoordiging van de zittende 

raadsleden en een vertegenwoordiging van de te verwachten verkiesbare kandidaten. 
2. De Programmacommissie is namens het bestuur verantwoordelijk voor het samenstellen van 

een gebalanceerd politiek programma voor Gemeentebelang met als doel dit programma in de 
komende zittingsperiode van de gemeenteraad te realiseren. Het programma biedt tevens de 
basis voor de te voeren campagne. 

3. De programmacommissie stelt een voorstel voor het ontwerp‐politiek programma samen en 
biedt dit aan het bestuur aan. 

4. Het bestuur stelt het ontwerp-politiek programma vast. 
5. Het ontwerp-politiek programma wordt door de leden besproken in een Algemene vergadering. 

Hiertoe wordt het ontwerp-politiek programma gelijk met de oproeping tot de Algemene 
Vergadering verzonden door het bestuur. 

6. De leden zijn bevoegd tijdens de vergadering wijzigingen op het ontwerp in te dienen middels 
amendementen. Amendementen worden aangenomen met een meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

7. De Programmacommissie verwerkt de amendementen waarna het bestuur het definitief politiek 
programma deelt met alle leden. 

 

Campagnecommissie 

Artikel 19   
1. Voor deelname aan de Campagnecommissie komen alle geïnteresseerde leden in aanmerking. 
2. De Campagnecommissie is namens het bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de 

verkiezingscampagne waarin bekendheid wordt gegeven aan het verkiezingsprogramma van 
Gemeentebelang en de personen die namens Gemeentebelang verkiesbare kandidaat zijn voor 
de Gemeenteraad dan wel voor de functie van wethouder in de Gemeente Gilze en Rijen. 

3.  De campagne is een activiteit van de partij. Ideeën en initiatieven voor de campagne dienen met 
de Campagnecommissie te worden afgestemd en goedgekeurd. Dit geldt ook voor individuele 
campagnes door en voor kandidaten, welke in lijn dient te zijn met de campagnestrategie van 
Gemeentebelang. 

4. Voor de financiering van de campagne voert het bestuur een beleid om in de jaren voorafgaand 
aan de campagne financiële middelen te reserveren voor de campagne. 



5. Het bestuur ziet er op toe dat eventuele donaties of giften, financieel en in natura, voldoen aan 
de Wet financiering politieke partijen.  

6. De campagnecommissie voert gedurende de campagne actief overleg met het bestuur over de 
beschikbare financiële middelen voor de campagne. 

 

Verkiezingsuitslag, collegevorming en wethouder(s) 

Artikel 20   
1. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen roept het bestuur een Algemene Vergadering bijeen 

waarin de gekozen raadsleden samen met het bestuur en alle leden spreken over: 
a. duiding van de verkiezingsuitslag 
b. gewenste samenwerking met andere politieke partijen om te komen tot een nieuw 

college van Burgemeester en Wethouders 
c. eventuele te volgen procedure voor het kandideren van een of meerdere wethouders 

2. Het bestuur en de gekozen raadsleden stellen samen een onderhandelingsdelegatie vast die 
gesprekken met andere politieke partijen voert om te komen tot een nieuw college. In deze 
delegatie zitten tenminste een bestuurder en een gekozen raadslid. Het bestuur ondersteunt de 
delegatie. 

3. Uitgangspunt voor de formatie is het politiek programma. 
4. Direct na de formatie roept het bestuur een Algemene Vergadering bijeen waarin de 

onderhandelingsdelegatie, gekozen raadsleden en bestuur met de leden overleggen over de 
bereikte resultaten in de formatie. 

5. De Algemene Vergadering dient, met inachtneming van de gemeentewet, in te stemmen met 
deelname van de gekozen raadsleden aan een coalitie op basis van een coalitieprogramma. 

6. De Algemene Vergadering dient, met inachtneming van de gemeentewet, in te stemmen met 
tussentijdse wijziging van deelname van de gekozen raadsleden aan een coalitie op basis van een 
coalitieprogramma. 

7. Een (gewijzigd) ontwerp-coalitieprogramma ligt tussen de oproeping tot de Algemene 
Vergadering en de dag van vergadering vertrouwelijk voor alle leden ter inzage bij het bestuur. 
Het is leden niet toegestaan om (digitale) kopieën van het ontwerp-programma te maken of om 
met anderen dan leden van de vereniging te spreken over het ontwerp-programma. 

Artikel 21   
1. Indien de formatie ertoe leidt dat Gemeentebelang een of meerdere wethouders levert, wordt 

een sollicitatiecommissie benoemd door het bestuur na overleg met de gekozen raadsleden. 
2. De sollicitatiecommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie personen waaronder ten 

minste een bestuurder. 
3. Het bestuur en de gekozen raadsleden overleggen met de sollicitatiecommissie over beschikbare 

kandidaten en stellen gezamenlijk een kandidatenlijst vast. 
4. Het door de Algemene Vergadering vastgestelde profiel voor wethouderskandidaten dient als 

uitgangspunt voor de sollicitatieprocedure. Tevens wordt rekening gehouden met de formatie en 
andere in aanmerking komende omstandigheden. 

5. Ter bescherming van de kandidaten en hun huidige werkkring worden de namen van de 
wethouderskandidaten niet openbaar gemaakt en blijft de procedure zowel tijdens het verloop 
als na afronding strikt vertrouwelijk. 

6. In eerste instantie wordt intern gezocht naar geschikte wethouderskandidaten.  



7. Indien een geschikte kandidaat niet aanwezig of beschikbaar is dan kan gezocht worden naar 
een externe kandidaat. Hiertoe is vooraf een besluit van de Algemene Vergadering nodig. 

8. Een externe kandidaat wethouder wordt verplicht gedurende zijn ambtstermijn lid te worden en 
te blijven van Gemeentebelang. 

9. De sollicitatiecommissie brengt advies uit aan het bestuur en de gekozen raadsleden. 
10. Het bestuur en de gekozen raadsleden brengen advies uit aan de Algemene Vergadering. 
11. De Algemene Vergadering dient, met inachtneming van de gemeentewet, in te stemmen met de 

wethouder welke namens Gemeentebelang wordt voorgedragen. 

 

Hardheidsclausule 

Artikel 22   
1. In het algemeen belang van de vereniging kan het bestuur incidenteel afwijken van de 

Artikelen 15 tot en met 21 uit dit reglement. Een besluit hiertoe dient met motivitatie 
vastgelegd te worden in de notulen van de bestuursvergadering. 

2. Het bestuur meldt in de eerstvolgende Algemene Vergadering dat zij gebruik gemaakt heeft 
van de hardheidsclausule en legt over de toepassing hiervan verantwoording af aan de 
Algemene Vergadering. 

 

Aldus vast te stellen door Algemene Vergadering. 
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