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       Algemene Vergadering van 14 december 2019 

 
Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 
Wijzigingsvoorstellen van het Hoofdbestuur 

 
Bijgaand de voorstellen tot wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) dat door het 
Hoofdbestuur van 50PLUS aan de Algemene Vergadering wordt ter goedkeuring wordt voorgelegd op 
grond van artikel 10 van de Statuten. 
 
De voorstellen beslaan twee delen: a.  wijziging van de Statuten en b. wijziging van het HHR. 
 
Inhoudelijk betreffen het wijzigingen van procedurele aard, aanpassingen met een meer technisch 
karakter en tenslotte aanvullingen welke volgen uit volgen uit het beoogde meedoen van 50PLUS aan 
de komende Gemeenteraadsverkiezingen in meerdere gemeenten in Nederland. 
 
De inhoudelijke wijzigingen die betrekking hebben op de procedure betreffen onder andere: 
 

- de samenstelling van het Hoofdbestuur en de wijze van zijn verkiezing; 
- de kandidaatsstelling voor het Hoofdbestuur op voordracht van individuele leden; 
- het aanmelden van nieuwe leden, de termijn van acceptatie door het Hoofdbestuur en de 

(financiële) verplichtingen van leden; 
- de wijze van convocatie van Algemene Vergaderingen en de manier waarop moties en 

amendementen worden ingediend; 
- het schrappen van de Adviesraad en de Financiële Commissie; 

 
Bij het maken van het voorstel dat thans voor u ligt heeft het Hoofdbestuur passend gebruik mogen 
maken van de inbreng van een panelgroep van 12 ervaren en ter zake kundige leden, van wie het 
Hoofdbestuur overigens de anonimiteit heeft gegarandeerd. Allen die in deze hun medewerking 
hebben gegeven aan het uiteindelijke resultaat worden voor hun inzet en moeite hartelijk bedankt. 
 
Dit document is een amendabel stuk in de zin van artikel 2.3 van het HHR. Dat betekent dat moties en 
amendementen op grond van artikel 2.3.2 van het HHR uiterlijk vrijdag 15 november 2019 om 24:00 
uur bij het partijkantoor worden ingediend, bij voorkeur via email (alv@50pluspartij.nl) dan wel per 
post (50PLUS, Antwoordnummer 91019, 2509 VC Den Haag).  
 
 
      Den Haag, 16 oktober 2019   
    

Namens het Hoofdbestuur, 
R. Gielisse   
(wnd) Algemeen Secretaris 
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a. Voorstel wijziging Statuten 
(Wijzigingen in een bestaande tekst zijn vet afgedrukt) 

 
Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 

 
4 a. Lid van 50PLUS kan zijn iedere 

ingezetene in Nederland en iedere 
Nederlandse staatsburger in het 
buitenland, die de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt en 
instemt met de Beginselverklaring 
van 50PLUS. 

Lid van 50PLUS kan zijn iedere 
ingezetene in Nederland en andere 
lidstaten van de Europese Unie 
alsmede iedere Nederlandse 
staatsburger gevestigd daarbuiten, 
die de leeftijd van achttien jaar 
heeft bereikt en instemt met de 
Beginselverklaring van 50PLUS. 
 

Noodzakelijke wijziging met het oog op 
toekomstige verkiezingen voor het 
Europese Parlement met deelname van 
partijen die met een unieke lijst in de 
verschillende lidstaten deelnemen. 

4 c. Het Hoofdbestuur als bedoeld in 
artikel 8 beslist binnen een termijn 
van twee weken na aanmelding 
omtrent de toelating als lid. Nadere 
regels omtrent wijze van aanmelding 
en toelating zijn uitgewerkt in het 
Huishoudelijk Reglement; 
 

Het Hoofdbestuur als bedoeld in 
artikel 8 beslist binnen een termijn 
van acht (8) weken na aanmelding 
omtrent de toelating als lid. Nadere 
regels omtrent wijze van 
aanmelding en toelating zijn 
uitgewerkt in het Huishoudelijk 
Reglement. 
 

In de praktijk is 2 weken veel te kort 
gebleken om in voorkomend geval een 
effectief antecedentenonderzoek te 
kunnen doen. 
 

4 h. Wanneer een lid zijn verplichtingen 
ten opzichte van 50PLUS niet tijdig 
nakomt dan kan het HB besluiten tot 
het opschorten van de rechten- 
waaronder het uitoefenen van het 
stemrecht van het desbetreffende 
lid. 

Wanneer een lid zijn verplichtingen 
ten opzichte van 50PLUS niet tijdig 
nakomt, met inbegrip van het 
betalen van de contributies, dan 
heeft dat tot gevolg dat zijn/haar 
rechten, waaronder het uitoefenen 
van het stemrecht, zijn opgeschort. 
In bijzondere, door de 
omstandigheden gerechtvaardigde 
gevallen kan het HB besluiten om 
tijdelijk en onder nader te stellen 
voorwaarden af te wijken van 
bovengenoemde maatregel. 
 

Het lidmaatschap brengt rechten én 
plichten met zich mee. Niet betalen van 
het lidmaatschap betekent dat er ook 
geen rechten kunnen worden uitge-
oefend. Dit zal zeker bijdragen tot  
een grotere betalingsdiscipline. In 
uitzonderlijke gevallen kan via het 
Hoofdbestuur evenwel een beroep 
gedaan worden op toepassing van de 
hardheidsclausule.  

4 i. Een lid kan niet worden 
gekandideerd voor bestuurlijke en 
vertegenwoordigende functies 
binnen één jaar na de onder d) 
bedoelde mededeling, tenzij het 
Dagelijks Bestuur van 50PLUS als 
bedoeld in artikel 8 onder c) hiertoe 
schriftelijke ontheffing heeft 
verleend. 
 

Een lid kan niet worden 
gekandideerd voor bestuurlijke en 
vertegenwoordigende functies 
binnen één jaar na de onder d) 
bedoelde mededeling, tenzij het 
Hoofdbestuur van 50PLUS als 
bedoeld in artikel 8 onder c) hiertoe 
schriftelijke ontheffing heeft 
verleend. 
 

De aard van de te verlenen ontheffing 
rechtvaardigt dat het Hoofdbestuur  
deze beslissing neemt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(vervolg) 
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Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 

 
7 d. Bijeenroeping van Algemene 

Vergadering geschiedt door het 
Hoofdbestuur middels een 
emailbericht aan de leden van 
50PLUS, op een termijn van 
tenminste veertien dagen 
voorafgaand aan de datum waarop 
de vergadering is uitgeschreven. 
Indien van een lid geen email 
adres bekend is, wordt de 
aankondiging schriftelijk 
verzonden. In het Huishoudelijk 
reglement zijn nadere bepalingen 
opgenomen ten aanzien van 
relevante aspecten zoals onder 
meer agenda en besluitvorming. 
 
 
 

Bijeenroeping van Algemene 
Vergadering geschiedt door het 
Hoofdbestuur door middel van een 
bekendmaking op de website van 
50PLUS en via een emailbericht aan 
de leden van 50PLUS, op een termijn 
van tenminste veertien dagen 
voorafgaand aan de datum waarop 
de vergadering is uitgeschreven.  
Indien van een lid geen email adres 
bekend is, wordt de aankondiging 
schriftelijk verzonden. In het 
Huishoudelijk reglement zijn nadere 
bepalingen opgenomen ten aanzien 
van relevante aspecten zoals onder 
meer agenda en besluitvorming. 
 

Het gebruikmaken van de website om 
de convocatie van de Algemene 
Vergadering onder de aandacht te 
brengen van de leden is bijzonder 
effectief omdat velen de website 
bezoeken. Voorlopig wordt evenwel de 
notificatie per email of per reguliere 
post behouden. 
 
 

7 g. - De stemming per volmacht is niet 
toegestaan. 
 

Alhoewel het BW 2:5 het stemmen bij 
volmacht toestaat, voorziet zij tevens 
dat in de Statuten anders kan worden 
beschikt (art 38.4). Van deze 
mogelijkheid wordt hier gebruik 
gemaakt. Het stemmen bij volmacht 
houdt geen rekening met de resultaten 
van de discussie over de diverse 
onderwerpen voorafgaande aan de 
stemming. Dit betekent dat in de 
praktijk met de wens van de 
volmachtgever niet of nauwelijks 
effectief rekening kan worden 
gehouden. Daarnaast legt het 
administreren en controleren een 
onnodige financiële en administratieve 
druk op de organisatie van de 
vergadering. (i.c. het nagaan 
authenticiteit machtigingsformulier en 
ID). Tenslotte opent het stemmen bij 
volmacht de deur naar het manipuleren 
van het democratisch proces door het 
ronselen van volmachten. 
 

8.b Het Hoofdbestuur bestaat uit 
negen natuurlijke personen en is 
belast met de algemene leiding 
van 50PLUS en de uitvoering van 
de besluiten van de Algemene 
Vergadering. Het Hoofdbestuur 
kan, tot wederopzegging, taken en 
bevoegdheden delegeren aan het 
Dagelijks Bestuur als bedoeld 
onder 8c. 
 

Het Hoofdbestuur bestaat uit 
minimaal drie (3) en maximaal zeven 
(7) natuurlijke personen en is belast 
met de algemene leiding van 50PLUS 
en de uitvoering van de besluiten van 
de Algemene Vergadering. Het 
Hoofdbestuur kan, tot wederop-
zegging, taken en bevoegdheden 
delegeren aan het Dagelijks Bestuur 
als bedoeld onder 8c. 
 

Om adequaat te kunnen inspelen op de 
diverse verantwoordelijkheden en 
bijbehorende taken is flexibiliteit nodig 
voor wat betreft het aantal leden van 
het Hoofdbestuur, waarbij een 
minimaal en maximaal aantal leden 
worden bepaald. Deze flexibiliteit 
draagt bij aan een optimale 
taakverdeling en - invulling per 
bestuurslid en dus een beter rendement 
voor het HB als totaal. 
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
11. b De Algemene Vergadering stelt bij 

haar in het vorige lid bedoelde 
besluit de bestemming vast voor 
het batig saldo, en wel zoveel 
mogelijk in overeenstemming met 
het doel van 50PLUS. 

Een eventueel batig liquidatiesaldo 
moet ten goede komen aan een 
ander algemeen nut beogende 
instelling met een soortgelijke 
doelstelling. 
 
 De Algemene Vergadering wijst bij 
haar lid a. bedoelde besluit deze in 
de eerste volzin bedoelde instelling 
aan.  

Deze wijziging is vereist op grond van 
artikel 1a, eerste lid, onderdeel h, van de 
uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake 
Rijsbelastingen 1994. (Stcrt. 1994, 114), 
om de ANBI status te behouden. 

 
 

b. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement 
(Wijzigingen in een bestaande tekst zijn vet afgedrukt) 

 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

1.2.a (Rechten van Leden. De leden 
hebben de volgende rechten:) 
 
a. Bijwonen van 

ledenvergaderingen en 
uitoefenen van stemrecht, 
waarbij het lid in provinciale 
algemene vergaderingen slechts 
stemrecht heeft in de provincie 
dan wel over onderwerpen met 
betrekking tot waterschap, het 
waterschapgebied waar het lid 
woonachtig is; 

 

(Rechten van Leden. De leden 
hebben de volgende rechten:) 
 
a. Bijwonen van 

ledenvergaderingen en 
uitoefenen van stemrecht, 
waarbij het lid in provinciale 
algemene vergaderingen 
slechts stemrecht heeft in de 
provincie dan wel over 
onderwerpen met betrekking 
tot waterschap, het 
waterschapgebied of de 
gemeente waar het lid 
woonachtig is; 

 

 
 
 
 
In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2020 

1.3.1 De contributie wordt geïnd in de 
eerste drie (3) maanden van elk 
jaar, bij voorkeur door middel van 
een automatische incasso. 

De contributie wordt elk jaar geïnd 
in de maand waarin het 
lidmaatschap is ingegaan, bij 
voorkeur door middel van een 
automatische incasso. 
 

Aanpassing welke nodig is vanwege het 
lidmaatschap per 12 kalendermaanden 
i.p.v. het kalenderjaar (wijziging begin 
2019).  
 

1.3.2 Het partijkantoor stuurt die leden 
die geen machtiging tot 
automatische incasso hebben 
afgegeven in januari van elk jaar 
een verzoek tot betaling. Bij niet-
betaling binnen dertig (30) dagen 
volgt een herinnering. 
 

Het partijkantoor stuurt die leden 
die geen machtiging tot 
automatische incasso hebben 
afgegeven elk jaar in de maand 
waarin het lidmaatschap is 
ingegaan een verzoek tot betaling. 
Bij niet-betaling binnen dertig (30) 
dagen volgt een herinnering. 
 

Aanpassing welke nodig is vanwege het 
lidmaatschap per 12 kalendermaanden 
i.p.v. het kalenderjaar (wijziging begin 
2019).  
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
2.1.1 De Algemene Vergadering is 

openbaar, tenzij de Algemene 
Vergadering op voorstel van het 
Hoofdbestuur vooraf besluit dat 
deze besloten is. Het stem- en 
spreekrecht zijn voorbehouden aan 
de leden. 
 

De Algemene Vergadering is 
openbaar, tenzij de Algemene 
Vergadering op voorstel van het 
Hoofdbestuur vooraf besluit dat 
deze, in zijn geheel of voor 
bepaalde agendapunten, besloten 
is. Het stem- en spreekrecht zijn 
voorbehouden aan de leden. 
 
 

De ervaring heeft aangetoond dat op 
grond van dringende redenen, onder 
andere die welke verband houden met 
privacyoverwegingen, bepaalde 
onderwerpen zich ertoe lenen om in een 
besloten vergadering te worden 
behandeld. 

2.1.2 iii Bestuur Wetenschappelijk Bureau; Bestuur Wetenschappelijk 
Instituut; 

Wegens opheffing Wetenschappelijk 
Bureau en oprichting Wetenschappelijk 
Instituut in oktober 2018. 
 
 
 

2.1.2 v - Jan Nagel Foundation. Wegens de oprichting van de Jan Nagel 
Foundation in oktober 2018.  
 
 
 

2.1.4 Onverminderd het bepaalde in 
artikel 7 lid f van de Statuten 
worden de data van de Algemene 
Vergadering opgenomen in een 
activiteitenplan en in een papieren 
ledenkrant, die naar alle leden 
wordt toegezonden. Bij een extra 
vergadering moet de datum 
tenminste twee (2) weken van 
tevoren via de website worden 
bekend gemaakt.  
 

(vervallen). Artikel 2.1.4 kan komen te vervallen 
gelet op de redactie het nieuwe artikel 
7.d van de Statuten op grond waarvan 
de aankondiging van de Algemene 
Ledenvergadering tenminste twee 
weken vooraf op de website, per email 
en in voorkomend geval, per reguliere 
post aan de leden bekend wordt 
gemaakt. Bovendien:  
 

- Doordat 50PLUS beschikt over een 
algemeen toegankelijke website 
alsmede een periodieke 
elektronische Nieuwsbrief is een 
verplichte papieren ledenkrant 
achterhaald. Bovendien is dit 
medium erg kostbaar. Wel kan 
uiteraard altijd ter gelegenheid van 
bijvoorbeeld verkiezingen ad-hoc 
landelijke kranten worden 
gemaakt initiatief van het HB.  
 

- Activiteitenplannen zijn interne 
beheersinstrumenten van het 
Hoofdbestuur en 
afdelingsbesturen. De verwijzing 
naar de publicatie van 
activiteitenplannen is daarom 
onnodig, ook al gelet op de 
onderliggende dynamiek die een 
veelvuldige aanpassing 
noodzakelijk maakt. Overigens 
wordt in het jaarverslag ex-post 
een globale verantwoording 
afgelegd over de verschillende 
activiteiten in de afgelopen periode 
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
2.3.2 Mogelijke moties en 

amendementen worden tenminste 
vier (4) weken voor de Algemene 
Vergadering bij het Partijkantoor 
ingediend. Zij worden met een 
mogelijk preadvies van het 
Hoofdbestuur toegevoegd aan de 
stukken van de vergadering. Voor 
provinciale vergaderingen is dit 
zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

Mogelijke moties en 
amendementen worden 
tenminste vier (4) weken voor de 
Algemene Vergadering bij het 
Partijkantoor ingediend. Zij 
worden met een mogelijk 
preadvies van het Hoofdbestuur 
toegevoegd aan de stukken van 
de vergadering. Voor provinciale 
vergaderingen is dit zoveel 
mogelijk van overeenkomstige 
toepassing.  
 
Moties en amendementen 
worden op het daartoe door het 
bestuur aangewezen formulier 
ingediend, waarbij geldt dat 
maximaal één motie of 
amendement per formulier mag 
worden vermeld. 
 

Deze toevoeging moet een einde maken 
aan de praktijk waarbij moties en 
amendementen op een onduidelijke, 
niet uniforme wijze werden 
gepresenteerd, hetgeen hun 
behandeling ernstig belemmerde en 
soms zelf onmogelijk maakte. Het 
formulier zelf wordt door het 
Hoofdbestuur via de website ter 
beschikking gesteld en in voorkomend 
geval aangepast op grond van de 
opgedane ervaring. 
 
 

2.4.8 Bij de verkiezing van het 
Hoofdbestuur kiest de vergadering 
ten minste één vertegenwoordiger 
in het Hoofdbestuur uit het 
Noorden (Groningen, Friesland, 
Drenthe), uit het Oosten 
(Gelderland, Flevoland, Overijssel), 
uit het Zuiden (Zeeland, Noord-
Brabant, Limburg) en uit het 
westen (Utrecht, Noord -en Zuid-
Holland). Degene met het meeste 
stemmen uit de vier (4) regio’s is 
direct verkozen  
 

(vervallen).  
 
 

Ter vergroting van de professionaliteit 
dienen kandidaten voor het 
hoofdbestuur te worden geselecteerd 
op basis van specifieke competenties, 
niet op basis van herkomst. Op deze 
wijze wordt voorkomen dat het 
Hoofdbestuur niet de optimale 
samenstelling krijgt met alle gevolgen 
van dien. 
 
 
 

3.1.3 Naast de voordracht van het 
Hoofdbestuur kan een lid 
kandidaat gesteld worden door 
een aantal van ten minste tien (10) 
leden, die de voordracht 
medeondertekenen. 
 

Naast de voordracht van het 
Hoofdbestuur kan een lid 
kandidaat gesteld worden door 
een aantal van ten minste 
honderd (100) leden, die de 
voordracht medeondertekenen 
onder vermelding van hun 
lidmaatschap nummer. 
 

De kandidaten die op de voordracht van 
het Hoofdbestuur staan vermeld zijn 
allen gescreend door het selectiepanel 
op hun competentie, algemene en 
specifieke kennis, motivatie en hun 
geschiktheid om in teamverband te 
opereren. Kandidaten die daarnaast ad 
hoc door een aantal leden worden 
voorgesteld hebben deze screening niet 
ondergaan. Daarom is het juist dat een 
verhoogd aantal ondersteuningen als 
preselectie middel gaat gelden. 
Tenslotte zal de vermelding van het 
lidmaatschap nummer de noodzakelijke 
identificatie vergemakkelijken. 
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
3.1.7 Bij het ontstaan van een vacature 

van een regionale vertegen-
woordiger wordt deze vacature 
opgevuld door een kandidaat uit 
die regio. De hierboven genoemde 
vacature wordt ingenomen door 
een kandidaat die niet benoemd 
was verklaard. 
 

(vervallen). De vervulling van vacatures binnen het 
Hoofdbestuur geschiedt op basis van 
motivatie, inherente competenties en 
kwaliteiten van de geselecteerde 
kandidaten.  
 

3.2 f het opstellen van 
raamprogramma’s voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten 
en waterschappen; 
 

het opstellen van 
raamprogramma’s voor de 
verkiezingen van Provinciale 
Staten en Gemeenten en 
Waterschappen; 
 

In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

3.2.1 h het uitnodigen en agenderen van 
de adviesraad; 
 

(vervallen). I.v.m. schrappen adviesraad. Zie ook 
toelichting hieronder bij het geschrapte 
artikel 5.1. 
  

3.2.1.i Het aanwijzen van een 
Hoofdbestuurslid als bestuurslid 
van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 50PLUS; 
 

(vervallen). De schrapping van dit lid is de logische 
consequentie van de operationele 
onafhankelijkheid van het 
Wetenschappelijk Instituut; 

 
4.1.9 b (Het Provinciaal bestuur heeft tot 

taak:) 
 
 
het vertegenwoordigen van de 
Provinciale afdeling in de 
Adviesraad; 

Huidig redactie lid b komt te 
vervallen en een nieuwe 
redactie lid b wordt ingevoegd:  
 
contacten onderhouden met - 
en beoordeling functionering 
van gekozen 
vertegenwoordigers in 
Provinciale Staten, Gemeenten 
en Waterschappen; 

- Toelichting bij schrappen oude 
redactie lid b: 
 
I.v.m. schrappen adviesraad. Zie ook 
toelichting hieronder bij het geschrapte 
artikel 5.1 
 
- Toelichting nieuwe redactie lid b: 
 
In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. Daarnaast is het 
belangrijk in verband met het optimaal 
presteren dat de wijze van functioneren 
van de gekozen vertegenwoordigers 
wordt beoordeeld zodat in voorkomend 
geval verbeterpunten kunnen worden 
vastgesteld en met betrokkenen worden 
gedeeld. 
 

4.1.9 g (Het Provinciaal bestuur heeft tot 
taak:) 
 
Selectie en voordrachten doen 
voor kandidaten voor de 
Provinciale Staten en 
Waterschappen, waarvan de 
vestigingsplaats in de 
desbetreffende provincie valt. 
 

(Het Provinciaal bestuur heeft 
tot taak:) 
 
Selectie en voordrachten doen 
voor kandidaten voor de 
Provinciale Staten, gemeenten 
en Waterschappen, waarvan de 
vestigingsplaats in de 
desbetreffende provincie valt. 
 

 
 
 
 
In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
4.1.13 Leden van de 50PLUS-fracties van 

Provinciale Staten en bestuurders 
van 50PLUS-fracties van 
Waterschappen met 
vestigingsplaats in de provincie 
kunnen vergaderingen van het 
afdelingsbestuur bijwonen en 
hebben daar spreekrecht. 
 

Leden van de 50PLUS-fracties 
van Provinciale Staten, 
Gemeenten, wethouders die 
namens 50PLUS in het College 
van Burgemeester en 
Wethouders zitten en 
bestuurders van 50PLUS-fracties 
van Waterschappen met 
vestigingsplaats in de provincie 
kunnen vergaderingen van het 
afdelingsbestuur bijwonen en 
hebben daar spreekrecht. 
 

In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

5.1 De Adviesraad (etc). 
 

(vervallen). Afschaffen huidige Adviesraad wordt 
voorgesteld omdat de toegevoegde 
waarde van dit reglementaire orgaan in 
de praktijk niet is aangetoond. Advies 
over verschillende onderwerpen kan 
efficiënter en effectiever worden 
verkregen via ad-hoc, tijdelijke 
werkgroepen die door het HB worden 
aangezocht op basis van specifieke 
competenties die voor de adviseren over 
de onderhavige problematiek wenselijk 
zijn. Hiervan wordt in het jaarverslag 
melding gemaakt. 

 
 

5.2.1 De Algemene Vergadering kiest de 
voorzitter van de programma- 
commissie voor de landelijke en 
Europese Verkiezingen en voor de 
voorzitter van de 
raamwerkprogrammacommissie 
voor Provinciale Staten en 
Waterschappen. Deze commissie 
bestaat uit minimaal drie (3) en 
maximaal zeven (7) leden. 
 

De Algemene Vergadering kiest 
de voorzitter van de 
programma- commissie voor de 
landelijke en Europese 
Verkiezingen en voor de 
voorzitter van de 
raamwerkprogrammacommissie 
voor Provinciale Staten, 
Gemeenten en Waterschappen. 
Deze commissie bestaat uit 
minimaal drie (3) en maximaal 
zeven (7) leden. 
 

In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

    

5.2.4, 
Eerste 
volzin  

Bij verkiezingen van Provinciale 
Staten en Waterschappen met 
vestigingsplaats in de provincie 
kiest de betreffende Provinciale 
Algemene Vergadering een 
voorzitter van de programma-
commissie.  
 

Bij verkiezingen van Provinciale 
Staten, Gemeenten en 
Waterschappen met vestigings-
plaats in de provincie kiest de 
betreffende Provinciale 
Algemene Vergadering een 
voorzitter van de programma-
commissie 
 

In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
5.3.1 (Er zijn twee (2) soorten 

kandidaatsstellingscommissies: 
 
De door de Provinciale Besturen in 
te stellen commissies ten behoeve 
van de verkiezingen van de 
Provinciale Staten en 
Waterschappen met 
vestigingsplaats binnen de 
provincie van maximaal vijf (5) 
leden. De voorzitters worden 
gekozen in de Provinciale 
Algemene Vergadering. In overleg 
met het betreffende 
afdelingsbestuur wordt de 
commissies door het 
afdelingsbestuur aangevuld. 
 
 

(Er zijn twee (2) soorten 
kandidaatsstellingscommissies: 
 
De door de Provinciale Besturen 
in te stellen commissies ten 
behoeve van de verkiezingen 
van de Provinciale Staten, 
Gemeenten en Waterschappen 
met vestigingsplaats binnen de 
provincie van maximaal vijf (5) 
leden. De voorzitters worden 
gekozen in de Provinciale 
Algemene Vergadering. In 
overleg met het betreffende 
afdelingsbestuur worden de 
commissies door het 
afdelingsbestuur aangevuld. 
 
 

 
 
 
 
In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

 
5.3.2 De kandidaatsstellingscommissies 

stellen een concept kandidatenlijst 
vast volgens een opgesteld 
protocol. Tot de vaststelling van 
dat protocol geldt het reglement 
kandidaatsstelling uit het 
huishoudelijk reglement van 
november 2014 als protocol. Het 
protocol (/images/2018 …) wordt 
vastgesteld door het Hoofdbestuur 
is samenspraak met de Adviesraad 
en bevat tenminste: 
a. … 
b. … 
c. … 
 

De kandidaatsstellings-
commissies stellen een concept 
kandidatenlijst vast volgens een 
door het Hoofdbestuur 
opgesteld protocol. Dit protocol 
wordt op de website 
gepubliceerd en bevat 
tenminste: 
a. … 
b. … 
c. … 
 

Het verdient geen aanbeveling om een 
specifieke en gedateerde verwijzing 
naar protocollen of andere documenten 
op te nemen in het Huishoudelijk 
Reglement omdat een aanpassing ervan 
in principe een wijziging van de 
referentie in het Huishoudelijk 
reglement met zich mee zouden moeten 
brengen. 

5.5 Financiële Commissie 
 
(het gehele artikel) 

(vervallen). In de praktijk is de meerwaarde van een 
financiële Commissie als aanvulling op 
de gecertificeerde accountants-
verklaring niet aangetoond en op zijn 
best repetitief. Daarnaast is van een 
doelmatigheidscontrole (het beoordelen 
van het bereikte resultaat ten opzichte 
van het beoogde resultaat, afgezet 
tegen het resultaat wat had moeten 
worden bereikt) is in de praktijk niets 
terechtgekomen. Rol en functie voor 
wat betreft doelmatigheidsanalyses 
kunnen beter worden vervangen door 
een werkgroep van ter zake kundige 
experts. De adviesrol naar het HB toe 
over praktische financiën zaken is 
overigens nu al in goede handen bij het 
reguliere penningmeesteroverleg. 
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
 

6.2.3 Het jaarverslag en de jaarrekening 
worden door de leden van het 
Hoofdbestuur ondertekend. Zij 
gaan vergezeld door een verklaring 
van een Registeraccountant en de 
Financiële Commissie. 
 

Het jaarverslag en de 
jaarrekening worden door de 
leden van het Hoofdbestuur 
ondertekend. Zij gaan vergezeld 
door een verklaring van een 
Registeraccountant. (...) 
 

Wegens het opheffen van de Financiële 
Commissie dient de referentie eraan 
aan het eind van dit lid te worden 
geschrapt. 

 
 

   

7.1.b 
 

Het lidmaatschap van een 
afdelingsbestuur is onverenigbaar 
met: 
 
Opsomming i. tot vii 

Het lidmaatschap van een 
afdelingsbestuur is 
onverenigbaar met: 
 
i. lidmaatschap Provinciale 

Staten; 
ii.   lidmaatschap bestuur van 

een Waterschap; 
iii. lidmaatschap van de 

gemeenteraad 
iv. wethouderschap in een 

gemeente; 
v. commissielid provinciale 

staten 
vi. betaalde betrekking bij de 

fractie van Provinciale 
Staten; 

vii. betaalde betrekking bij de 
fractie van een Waterschap; 

viii. betaalde betrekking bij de 
fractie van een 
gemeenteraad; 

ix. politieke dan wel 
bestuurlijke functie bij een 
andere politieke partij, die 
op hetzelfde niveau van 
kandidaatsstelling actief is; 

x. lidmaatschap van het 
Hoofdbestuur. 

In verband met deelname aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 
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(vervolg) 
 

Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting 
 

 
 
9.3.  

 
Overgangsbepalingen en 
inwerkingtreding 
 
9.3.1 Het huishoudelijk reglement 
dat door de Algemene Vergadering 
op 5 november 2011 is 
aangenomen en sindsdien is 
gewijzigd wordt ingetrokken met 
dien verstande, dat de in artikel 
1.8 van het reglement van 
november 2014 (oud artikel A9) 
genoemde termijn blijft gelden 
voor de op grond hiervan 
benoemde bestuursleden. 
 
9.3.2 Dit huishoudelijk reglement 
treedt in werking onmiddellijk na 
de besluitvorming op de algemene 
vergadering van 10 december 2016 

 
Overgangsbepalingen en 
inwerkingtreding 
 
9.3.1 Dit huishoudelijk 
reglement treedt in werking 
onmiddellijk na de 
besluitvorming op de Algemene 
Vergadering van 10 december 
2016, met dien verstande dat de 
wijzigingen welke zijn goedge-
keurd door de Algemene 
Vergadering van 14 december 
2019 van toepassing zijn direct 
na hun goedkeuring op 
laatstgenoemde datum. 
 
 
9.3.2 (vervallen) 

 

 


