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PARAGRAAF 1.  LEDEN 

Artikel 1. 
Aanmelding als lid dient te geschieden door middel van invulling en inzending van een daartoe 
bestemd inschrijfformulier aan het ledensecretariaat. 
 
Artikel 2. 
Het bestuur beslist over de toelating conform het gestelde in de statuten artikel 5. 
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene leden vergadering op verzoek van het 
aspirant-lid alsnog tot toelating besluiten. 
 
Artikel 3. 
Het lidmaatschap van de partij vangt aan, zodra inschrijving van het kandidaat-lid in het 
ledenregister heeft plaatsgevonden. 
Het ledenregister wordt bijgehouden door de ledensecretaris. 
 
Artikel 4. 
Het lidmaatschap eindigt door: zie artikel 6 van de statuten. 

 

PARAGRAAF 2.  CONTRIBUTlE & VERKIEZINGSFONDS 

Artikel 5. 
Op voorstel van het bestuur stelt de algemene leden vergadering jaarlijks in het laatste kwartaal 
van het jaar de begroting en de door de leden verschuldigde contributie vast voor het 
daaropvolgende kalenderjaar. 

Artikel 6. 

a) Leden, die namens de partij deel uitmaken van de gemeenteraad van Weert en die op 
grond daarvan inkomsten ontvangen dienen over deze bruto inkomsten, exclusief 
separate onkostenvergoedingen, een contributietoeslag te betalen ad 10%. Het bestuur zal 
dit bedrag afronden op een hele Euro. Wethouders, lid zijnde van de partij, betalen 
eenzelfde bedrag. 

b) Van deze contributietoeslag dient maandelijks een twaalfde gedeelte te worden gestort op 
de Bankgirorekening van de vereniging. 

c) Het bestuur is gehouden van de ontvangen contributietoeslagen 50% te storten op een 
aparte bankrekening ten behoeve van het Verkiezingsfonds. 

d) De gelden uit het verkiezingsfonds mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van de 
gemeenteraadsverkiezingen.   



 
 

 
Weert Lokaal - Politieke partij sinds 1931 

 IBAN: NL28SNSB0920418007 / BIC SNSBNL2A  
uwbericht@weertlokaal.nl 

 KvK 40176422   

www.weertlokaal.nl 

Huishoudelijk reglement WEERT Lokaal - 22-11-2007 ֳ• Pagina | 3 

e) Het bestuur, gehoord de PR-commissie, beslist over de te besteden gelden, welke nodig 
zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingscampagne. 

f) Het is niet mogelijk om gestorte bedragen terug te vorderen door de 
raadsleden/wethouders, conform artikel 6 leden a, b en c van dit regelement. 

g) Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding van de vereniging behalve een 
onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. 
Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en 
regelgeving. Zie art 6 lid a. 

h) Bij het beëindigen van het raadslidmaatschap van een der raadsleden of de functie van 
wethouder vervallen zijn/haar rechten en plichten, ook voor eventuele nabestaanden. Bij 
benoeming van een nieuw raadslid c.q. nieuwe wethouder treedt artikel 6. lid a. in werking 
na aantreden van het raadslid/de wethouder. 
 

Artikel 7. 
De jaarlijkse contributie is verschuldigd per 1 maart van het lopende kalenderjaar na ontvangst van 
de desbetreffende nota. 
Het bestuur draagt zorg voor een tijdige aanbieding van de contributienota. 
ln geval van het niet tijdig voldoen van de verschuldigde contributie zal de penningmeester het in  
gebreke blijvende lid aanschrijven. 

Artikel 8. 
De contributiegelden zijn, exclusief de gelden t.b.v. het verkiezingsfonds, uitsluitend bestemd 
voor: de dekking van bestuur- en commissiekosten, bijeenkomsten van de leden, bewezen 
diensten, feestavond, geboorte, huwelijk, jubileum, afscheid, overlijden en dergelijke. Ook zijn deze 
gelden bestemd voor onkosten (o.a. opleidingskosten) die de fractie, na goedkeuring van het 
bestuur maakt die niet vergoed worden door het z.g. fractiebudget dat door de gemeente wordt 
toegekend. 

 

PARAGRAAF 3.  ROYEMENT 

Artikel 9. 
Een lid kan worden geroyeerd wegens gronden genoemd in de statuten en verder wegens alle  
handelingen die schade berokkenen aan de partij, zulks ter beoordeling van het bestuur en in 
overeenstemming met het gestelde in artikel 6 van de statuten. 
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PARAGRAAF 4.  RECHT VAN AMENDEMENT 

Artikel 10. 
leder lid heeft het recht amendementen in te dienen voor en tijdens de algemene leden 
vergadering op de door het bestuur en andere leden ingediende voorstellen. 

PARAGRAAF 5.  DEELNEMING GEMEENTERAADSVERKlEZlNGEN 
 
Artikel 11. 
Voor het bereiken van haar doelstellingen zal de partij onder meer deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij toekenning van de behaalde zetels zal het daartoe bepaalde in de 
Kieswet worden gevolgd. 

Kíescommissie en PR-commissie. 

Artikel 12. 
Het partijbestuur laat zich bij de organisatie van het deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen bijstaan door de Kiescommissie en PR-commissie. 
De commissies die benoemd worden door de algemene ledenvergadering benoemen zelf een 
voorzitter en secretaris en rapporteren aan het bestuur. 
Het bestuur en genoemde commissies zien zich gehouden aan de Algemene Verordening 
gegevensbescherming (AVG). 
 
Artikel 13. 
De kiescommissie adviseert bij de samenstelling van de kieslijst. De kiescommissie stelt als advies 
aan het bestuur een lijst van kandidaten samen -deze kandidaten gehoord hebbende- middels een 
stemadvies door middel van nummervolgorde en legt deze lijst met redenen omkleed voor aan 
het bestuur. De kiescommissie bestaat uit 5 leden waarvan 2 bestuursleden en 3 leden. 
 
Artikel 14. 
De PR-commíssíe is verantwoordelijk voor de communicatie die erop is gericht om de relatie 
tussen een organisatie en het publiek te onderhouden en/of te verbeteren en geeft o.a. leiding aan 
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, eventueel met behulp van meerdere 
subcommissies. Door de PR-commissie wordt gebruik gemaakt van allerlei verschillende interne en 
externe communicatiemiddelen zoals: de eigen website, persberichten, mailings, social-media en 
advertenties. De PR-commissie bestaat uit maximaal 5 en minimaal uit 3 leden waarvan maximaal 2 
respectievelijk bestuurslid. 
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Lijsttrekker en Kandidaten 
 
Artikel 15. 
Kandidaten voor het lijsttrekkerschap, alsmede voor het innemen van een andere plaats op de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, dienen die personen zijn die voldoen aan het 
gestelde in artikel 16 van dit reglement en die volgens de kieswet verkiesbaar zijn. 
Tevens zal door deze kandidaten, alsmede door kandidaat-wethouders, een verklaring van de 
vereniging moeten worden ondertekend, die onder meer het in acht nemen van de statuten, het 
huishoudelijk reglement, de verenigingsstructuur, de algemene beleidsvisie en het 
beleidsprogramma van de vereniging/partij inhoudt en die verder ook de afdracht aan de partij 
regelt van de in artikel 6 van dit reglement genoemde contributietoeslag, wanneer hij/zij wordt 
gekozen. . 
 
Artikel 16. 
De namen van de kandidaten voor lijsttrekker moeten minimaal vijf dagen voor de speciale 
algemene leden vergadering, waarop de lijsttrekker wordt gekozen, schriftelijk zijn ingediend bij 
de secretaris van de kiescommissie. Een ingediende kandidaatstelling dient te zijn voorzien van de 
handtekeningen van minimaal vijf stemgerechtigde leden, alsmede van een akkoordverklaring van 
de kandidaat met zijn/haar voordracht. Elk lid kan slechts één kandidaat voordragen of steunen. 
 
Artikel l 7. 
Het benoemen van de lijsttrekker op de kandidatenlijst , welke voor de verkiezingen wordt 
ingediend, zal op de speciale algemene ledenvergadering plaats vinden. Deze zal worden 
gehouden in de zesde maand vóór de maand waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaats 
vinden. 
 
Artikel 18. 
Deelnemen aan de stemming voor de verkiezing van de lijsttrekker en voor het eventueel wijzigen 
van de volgorde op de kandidatenlijst is voorbehouden aan geregistreerde leden die de 
verschuldigde contributie hebben voldaan. Alsmede ook ereleden. 
 
Artikel 19. 
De stemming voor de verkiezing voor de lijsttrekker geschiedt conform het gestelde in de statuten 
onder artikel 16, lid5 en lid7. Er mag slechts door iedere stemgerechtigde op één kandidaat voor 
het lijsttrekkerschap worden gestemd.  
 
Artikel 20. 
Gekozen tot lijsttrekker is die kandidaat die bij de verkiezingen voor het lijsttrekkerschap het  
hoogste aantal stemmen heeft behaald. Zie ook artikel 21. 
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Artikel 21. 
Bij slechts één kandidaat voor het lijsttrekkerschap wordt toch gestemd. 
 
Artikel 22. 
De namen van kandidaten voor het op de kandidatenlijst innemen van een andere plaats dan die 
van lijsttrekker, dienen minimaal 21 dagen voor de speciale algemene ledenvergadering, waarop 
de volgorde van deze overige plaatsen wordt vastgesteld, bij de secretaris van de kiescommissie te  
worden aangemeld met inlevering van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat. 
 
Artikel 23. 
De volgens artikel 22 van dit reglement ingediende kandidaten, die niet tot lijsttrekker zijn 
gekozen en die dan kandidaat wensen te zijn voor een andere plaats op de kandidatenlijst, dienen 
daartoe desalniettemin het bepaalde in artikel 19 van dit reglement in acht te nemen.  
 
Artikel 24. 
Het bestuur neemt, gehoord de kiescommissie, een besluit m.b.t. de plaatsing van de andere 
kandidaten dan de lijsttrekker op de kieslijst en roept uiterlijk 60 dagen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen een speciale algemene ledenvergadering bijeen. Tijdens deze 
vergadering hebben leden het recht hun mening kenbaar te maken m.b.t. de plaatsing van _ 
kandidaten op de verkiezingslijst. Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering zal het 
bestuur tijdens een extra sessie de plaatsing op de kieslijst met de kandidaten bespreken. . 
 
Artikel 25. 
De (voorlopige) plaats van de kandidaten op de kieslijst wordt , anders dan de plaats van de  
lijsttrekker, in de extra bijeengeroepen algemene ledenvergadering voor bekrachtiging 
voorgelegd. 
 
Artikel 26.  
Voorgestelde wijzigingen op de volgorde van de voorlopige kandidatenlijst dienen door  
geregistreerde leden 3 dagen voor de daarvoor bijeengeroepen extra algemene ledenvergadering 
bij de secretaris van de kiescommissie schriftelijk en gemotiveerd worden ingeleverd. 
Wijzigingsvoorstellen dienen te worden ondersteund door minimaal 5 leden van de vereniging 
  
Artikel 27. 
Wijziging van de plaats van een kandidaat op de door het bestuur voorgestelde verkiezingslijst 
behoeft een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. 
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PARAGRAAF 6.  SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 28. 
ln aanvulling op het gestelde onder artikel 14 lid 4 van de statuten mag bij stemmingen en 
verkiezingen elk aanwezig lid maximaal één volmacht stem van een ander stem-/kiesgerechtigd lid 
uitbrengen, zulks nadat de volmachtgever de volmacht nemer daartoe schriftelijk en met vrije wil 
heeft gemachtigd. (zie Statuten art.14 lid 4). Genoemde schriftelijke volmacht dient overhandigd te 
worden aan de secretaris. 

Artikel 29.  
in alle gevallen waarin noch de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement, noch de 
verenigingsstructuur voorzien, beslist het bestuur, nadat in raadsfractieaangelegenheden de , 
fractievoorzitter is gehoord. 

Artikel 30. 
Het huishoudelijk reglement zal van toepassing zijn vanaf de dag van goedkeuring door de 
algemene leden vergadering. 
Afwijking van dit reglement is niet toegestaan. 

 

Vastgesteld door de algemene leden vergadering van Weert Lokaal d.d. 22-11-2007. 
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