Statuten van de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten
Algemene Bepalingen
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Noordhollandse Gemeenten. Zij vormt tevens
de afdeling Noord-Holland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is gevestigd te
Wormer (gemeente Wormerland)
Artikel 2
De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden. Zij tracht dit doel
met inachtneming van de statuten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te bereiken
door:
a.
het verstrekken van inlichtingen en het geven van adviezen aan haar leden voor zover
dit in verband met dat doel meer bepaald geacht kan worden op de weg van de
vereniging te liggen;
b.
het samenwerken met andere verenigingen of instellingen ter behartiging van
gelijksoortige of gemeenschappelijke belangen;
c.
het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie NoordHolland in het belang van de gemeenten werkzaam zijn;
d.
alle wettige middelen welke wenselijk of noodzakelijk geacht worden ten einde de
vereniging aan haar doel te doen beantwoorden.
Artikel 4
1.
Leden van de vereniging zijn de gemeenten in de provincie Noord-Holland, die lid zijn
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
2.
Voorts kunnen lid van de vereniging zijn gewesten als bedoeld in artikel 5 van de
statuten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die lid zijn van die
vereniging en die geheel of gedeeltelijk in de provincie Noord-Holland zijn gelegen.
Artikel 5
1.
Een gewest dat tot de vereniging wenst toe te treden, bericht dit schriftelijk aan het
bestuur. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de toelating en deelt zijn
beslissing onverwijld aan het betrokken lichaam mee.
2.
Indien het bestuur toelating weigert, kan het betrokken lichaam binnen vier weken na
ontvangst van de kennisgeving beroep instellen bij de algemene vergadering. Het
beroep moet schriftelijk worden ingediend. Op het beroep wordt beschikt in de
eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 6
1.
Het lidmaatschap van gemeenten eindigt door het beëindigen van het lidmaatschap van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

2.

Het lidmaatschap eindigt door:
a.
opzegging door de gemeenten. Opzegging dient schriftelijk te geschieden; na
opzegging eindigt het lidmaatschap op eenendertig december van het jaar,
volgend op dat waarin de opzegging heeft plaatsgehad, of onmiddellijk, indien
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b.
opheffing van het gewest;
c.
opzegging door het gewest. Opzegging dient schriftelijk te geschieden; na
opzegging eindigt het lidmaatschap op eenendertig december van het jaar,
volgend op dat waarin de opzegging heeft plaatsgehad, of onmiddellijk, indien
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d.
schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze kan te allen tijde en zonder
inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden door het bestuur, wanneer
een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld, en voorts, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
e.
ontzetting. Deze kan alleen door de algemene vergadering worden
uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.

Van de rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 7
1.
De leden van de vereniging betalen ten behoeve van de verenigingskas een contributie,
welke wordt berekend op de wijze, zoals deze door de algemene vergadering is
vastgesteld.
2.
Leden, waarvan het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar een aanvang heeft
genomen of is geëindigd, zijn over het jaar waarin de aanvang of beëindiging
plaatsvindt de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders
besluit of de opzegging geschiedde, omdat redelijkerwijs niet van het lid gevergd kon
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Artikel 8
De leden van de vereniging zenden van alle door hen in druk openbaar gemaakte geschriften
en van niet in druk uitgegeven, doch voor openbaarheid bestemde stukken, zo deze door het
bestuur worden aangevraagd of naar hun mening voor toezending in aanmerking komen, zo
spoedig mogelijk een exemplaar ten behoeve van de vereniging kosteloos aan het bestuur toe.
Artikel 9
De leden van de vereniging hebben het recht:
a.
bij haar adviezen in te winnen;
b.
een exemplaar van alle door de vereniging uitgegeven geschriften te ontvangen;
één en ander onder daarvoor door het bestuur vast te stellen voorwaarden.

Van het bestuur
Artikel 10
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.

2.

3.

De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de hieronder vermelde vijf
categorieën benoemd en kunnen elk te allen tijde door de Algemene Vergadering
worden ontslagen.
Tot bestuurslid zijn benoembaar burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen,
raadsleden en griffiers van de leden van de vereniging, met dien verstande, dat van
eenzelfde lid niet meer dan één persoon in het bestuur zitting heeft.
Bij de samenstelling van het bestuur dient rekening te worden gehouden met de
grootte van de leden naar inwonertal en de geografische spreiding over de provincie.
Een bestuurslid houdt op lid te zijn, zodra hij niet meer aan de in het tweede lid
gestelde eisen voor benoembaarheid voldoet.

Artikel 11
1.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren; de bestuursleden
komen voor herbenoeming in aanmerking doch de totale – ononderbroken –
zittingsduur mag niet meer bedragen dan acht jaar.
2.
Hij die als lid van het bestuur ontslag neemt of overeenkomstig het in het eerste lid
bepaalde moet aftreden, blijft zijn functie waarnemen totdat zijn opvolger zijn functie
heeft aanvaard.
3.
Degene, die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijdse vacature, treedt af op
het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt zou aftreden.
4.
Bij het tussentijds openvallen van een plaats in het bestuur, wordt daarin in de
eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
Artikel 12
1.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. De laatste twee functies kunnen worden gecombineerd.
2.
Het bestuur kan de secretaris doen bijstaan door een adjunct-secretaris, die geen
bestuurslid is.
Artikel 13
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies die door hem worden benoemd.
Artikel 14
Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar.
Artikel 15
1.
Het bestuur is dan alleen bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de
meerderheid van het aantal bestuursleden in de vergadering aanwezig is.
2.

In spoedeisende gevallen kunnen besluiten worden genomen zonder bijeen te komen,
mits het ontwerp-besluit schriftelijk aan de bestuursleden is voorgelegd en geen van
hen daartegen bedenkingen heeft geuit.

Artikel 16
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2.
Indien het aantal bestuursleden tengevolge van vacatures beneden de zeven is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande, dat er te allen tijde tenminste vier
bestuursleden moeten zijn.

Artikel 17
1.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbind.
2.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
Artikel 18
1.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de algemene vergadering over. De stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
2.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt
het bestuur tot ontlasting terzake van zijn beheer over het boekjaar waarop deze
betrekking hebben.

Van de voorzitter
Artikel 19
De voorzitter belegt, met inachtneming van artikel 14 van deze statuten en na overleg met de
secretaris, de bestuursvergaderingen en zendt een oproeping voor die vergaderingen, waarin
de te behandelen punten vermeld zijn, mede aan het bestuur van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, dat bevoegd is zich in die vergaderingen te doen
vertegenwoordigen.
Artikel 20
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders
voortvloeit.
2.
Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden, waarvan ten minste één de functie van voorzitter, secretaris
of penningmeester vervult.
3.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in de leden 1 en 2 is onbeperkt en
onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Op de statutaire
beperking of voorwaarde zonder wettelijke grondslag kan tegenover een derde geen
beroep worden gedaan.
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking of voorwaarde voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden
ingeroepen.
4.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden,
om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 21
1.
De secretaris houdt aantekening van het verhandelde in de vergaderingen, stelt de van
het bestuur of de vereniging uitgaande stukken, waarvan hij afschrift houdt,
ondertekent die met de voorzitter en zorgt voor tijdige verzending.

2.

3.

Een kort verslag van het verhandelde in bestuurs- en algemene vergaderingen,
weergevende de inhoud van de genomen besluiten, zendt hij binnen veertien dagen na
het houden van de vergaderingen aan het bestuur van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.
Hij is belast met de bijhouding van de ledenlijst en de zorg voor het archief van de
vereniging; hij maakt het jaarverslag op en doet hiervan een exemplaar toekomen aan
de leden en aan het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Van de penningmeester
Artikel 22
De penningmeester zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en
doet, na machtiging van het bestuur, de nodige uitgaven.
De contributies worden door hem geïnd ieder jaar vóór een juli of binnen een maand na
toetreding. Andere verschuldigde bedragen worden geïnd binnen drie maanden na hun
vaststelling.
Hij is verplicht nauwkeurig van alle ontvangsten en uitgaven boek te houden.
Het bestuur is verplicht tenminste eenmaal per jaar kasopneming bij de penningmeester te
doen plaatsvinden.
Artikel 23
De aftredende penningmeester draagt, ingeval hij niet herkozen is, bij zijn aftreden de kas en
alles wat met zijn beheer in verband staat, aan zijn opvolger over. Bij tussentijdse aftreding
geschiedt die overdracht terstond bij het ontstaan van de vacature aan de voorzitter.
Deze draagt een en ander over aan de opvolger in de onmiddellijk op diens benoeming
volgende vergadering van het bestuur.
Artikel 24
In de bestuursvergadering die aan de algemene vergadering waarin het bestuur rekening en
verantwoording aflegt, voorafgaat, doet de penningmeester verslag van zijn beheer onder
overlegging van alle kasbescheiden.

Van de algemene vergadering
Artikel 25
1.
Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering van de leden van de
vereniging gehouden.
2.
Een algemene vergadering wordt voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks
wenselijk acht of het door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering
schriftelijk en met opgave van de reden aan het bestuur wordt verzocht. In
laatstbedoeld geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn niet langer dan vier weken, na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek tot het bijeenroepen van een algemene vergadering binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering
bijeenroept of bij advertentie in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 26
1.
Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen door middel van
een schriftelijke kennisgeving, welke, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste
drie weken tevoren aan de leden wordt toegezonden, de dag van oproeping tot een
vergadering waar een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld
moet evenwel te allen tijde tenminste zeven dagen tevoren aan de leden worden
toegezonden.
2.
De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden
vergadering, alsmede de agenda. Niet op de agenda vermelde onderwerpen kunnen in
behandeling worden genomen krachtens besluit van de algemene vergadering, doch
niet zonder toestemming van het bestuur.
3.
Het bestuur is bevoegd personen, die naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komen,
uit te nodigen tot bijwoning van de algemene vergadering of van gedeelten daarvan.
Artikel 27
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 28
Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van drie leden tot onderzoek en
opneming van de rekening en verantwoording over het dan lopende boekjaar.
Artikel 29
De algemene vergaderingen zijn openbaar, tenzij de vergadering anders besluit.
Artikel 30
1.
Elk lid wordt ter vergadering vertegenwoordigd door de burgemeester, een wethouder,
een raadslid, een gemeentesecretaris of een griffier.
2.

Elke vertegenwoordiger legt een schriftelijke verklaring over van het dagelijks bestuur
van het door hem vertegenwoordigde lid, welke een duidelijke aanwijzing bevat van
de benoemde persoon en van diens kwaliteit, alsmede van het aantal inwoners. Deze
verklaringen vormen de presentielijst.

Artikel 31
1.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alle daar vertegenwoordigde leden.
Zij stemmen door middel van hun vertegenwoordiger.
2.
Toegang tot de algemene vergadering hebben burgemeesters, wethouders, raadsleden,
gemeentesecretarissen en raadsgriffiers. Zij hebben, voorzover zij geen aangewezen
vertegenwoordiger van een lid zijn, alleen raadgevende stem.
Artikel 32
1.
Elke vertegenwoordiger van een gemeente brengt zoveel stemmen uit als de bevolking
van de door hem gerepresenteerde gemeenten veelvouden van Duizend inwoners telt,
met dien verstande, dat hij ten minste Een en ten hoogste Vijfenzeventig stemmen
uitbrengt.
2.
Elke vertegenwoordiger van een gewest brengt zoveel stemmen uit als de bevolking
van het door hem gerepresenteerde gewest veelvouden van Tienduizend inwoners telt,
met dien verstande, dat hij tenminste Een en ten hoogste Vijfenzeventig stemmen
uitbrengt.

Artikel 33
1.
De voorzitter leidt de vergadering; hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten,
tenzij de meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verklaart.
2.
Hij stelt de door de vergadering te beslissen vraagpunten en kondigt de uitkomst van
alle stemmingen aan.
3.
Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter gevraagd en verkregen te
hebben. Aan alle ter vergadering aanwezige personen kan door de voorzitter verlof
worden verleend het woord te voeren.
4.
De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd; van die
volgorde wordt alleen afgeweken wanneer het woord wordt gevraagd om een motie
van orde in te dienen of voor een persoonlijk feit.
5.
Geen spreker mag in zijn rede worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt
hem aan de opvolging van deze statuten te herinneren of hem tot de orde te roepen.
Artikel 34
Bij ieder in beraadslaging gebracht voorstel dat in onderdelen is gesplitst, wordt eerst
beraadslaagd over het voorstel in het algemeen en vervolgens over de onderdelen
afzonderlijk.
Artikel 35
Ieder lid heeft het recht schriftelijk, staande een vergadering, amendementen of een motie van
orde voor te stellen; de amendementen worden vóór het voorstel in stemming gebracht, en wel
het amendement dat volgens de mening van de voorzitter de verste strekking heeft, het eerst.
Artikel 36
1.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover bij deze statuten niet anders is
voorgeschreven.
2.
Indien tot het nemen van een besluit over zaken of personen door geen der
vertegenwoordigers stemming wordt verlangd, is het voorstel aangenomen.
Wordt door één van de vertegenwoordigers een stemming verlangd, dan wordt over
personen schriftelijk bij gesloten briefjes gestemd en over zaken mondeling, tenzij
naar het oordeel van de voorzitter de uitslag aldus niet duidelijk kan worden
vastgesteld en schriftelijke stemming noodzakelijk wordt geacht.
3.
Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
Ingeval omtrent het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen de stemmen
bij herstemming staken, beslist terstond het lot.
Artikel 37
Ingeval omtrent het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen niemand de volstrekte
meerderheid behaalt, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. Indien ook daarbij
niemand de volstrekte meerderheid behaalt, wordt een derde stemming bepaald …
Wanneer ook hierdoor geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is, heeft er een
vierde stemming plaats over de twee personen die bij de derde stemming de meeste stemmen
hebben verkregen.
Zijn bij de derde stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan
wordt bij tussenstemming uitgemaakt over welke twee personen de vierde stemming zal
lopen.
Indien, hetzij bij tussenstemming, hetzij bij derde of vierde stemming de stemmen staken,
beslist het lot. De voorzitter wijst zo nodig enige personen aan voor stemopneming.

Van de ontbinding van de vereniging en van statutenwijziging
Artikel 38
Wijziging van de statuten kan alleen door de algemene vergadering gescheiden bij een besluit,
genomen met de meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 39
1.
De algemene vergadering kan met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte
stemmen besluiten tot ontbinding van de vereniging wanneer in die vergadering
tenminste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd is.
2.
Is niet drie/vierde van de leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
daarna een twee vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel
zoals dat de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal
vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 40
1.
Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur met de liquidatie belast, tenzij de
algemene vergadering die tot ontbinding besluit anders bepaalt.
2.
Bij het besluit tot ontbinding worden de bevoegdheden van de liquidatoren geregeld.
3.
De algemene vergadering waaraan de liquidatoren rekening en verantwoording doen,
besluit op voorstel van deze, welke bestemming aan het eventueel batig saldo en de
overige bezittingen van de vereniging zal worden gegeven.
Artikel 41
Tot ontbinding van de vereniging of tot wijziging van haar statuten kan alleen worden
besloten, indien de oproepingsbrief voor de vergadering het voorstel daartoe vermeldt.

Slotbepalingen
Artikel 42
De leden van het bestuur en van de commissies ontvangen voor de bijwoning van
vergaderingen vergoeding van de werkelijke reiskosten en van verblijfkosten, deze laatste
naar door de algemene vergadering vast te stellen normen.
Artikel 43
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 44
De gewijzigde statuten treden niet in werking alvorens zij zijn goedgekeurd door het
algemeen bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en alvorens er een notariële
akte van is opgemaakt.
Aldus gewijzigd vastgesteld bij besluit
van de Algemene Ledenvergadering
op 12 mei 2006 te Wijdemeren.
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