AFDELING GRONINGEN
AFDELINGSREGLEMENT
Zoals vastgesteld door de ledenvergadering van 14 september 2017

Algemene bepalingen

Artikel I.
Definities
1) Dit reglement is het afdelingsreglement van de afdeling Groningen van GroenLinks
2) In dit reglement wordt onder de afdeling Groningen verstaan de leden van GroenLinks in de
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.
3) In dit reglement wordt onder fractie in desbetreffende gemeente verstaan de leden van GroenLinks
die namens GroenLinks zitting hebben in de gemeenteraad van respectievelijk Haren, Ten Boer of
Groningen.
4) In dit reglement wordt onder wethouder verstaan een lid van GroenLinks die namens GroenLinks als
wethouder zitting heeft in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren, Ten
Boer of Groningen.
5) In dit reglement wordt onder de stichting verstaan Stichting GroenLinks Pand.
6) In dit reglement wordt onder landelijk reglement verstaan het huishoudelijk reglement van
GroenLinks.
7) In dit reglement wordt onder landelijke statuten verstaan de statuten van GroenLinks.
Artikel II.
Strijdigheid
Gelet op artikel 32, lid 1, van het landelijk reglement, bevat dit afdelingsreglement slechts aanvullende
bepalingen op de landelijke statuten en het landelijk reglement.
De Ledenvergadering en de deelvergadering
Artikel III.
Vergaderfrequentie
Het afdelingsbestuur roept zo vaak als nodig, doch ten minste tweemaal per jaar de ledenvergadering
bijeen.
Artikel IV.
Verantwoording verkozen functionarissen
1) Personen die door de ledenvergadering in een bepaalde functie zijn verkozen, leggen verantwoording
af aan de ledenvergadering voor hun optreden in die functie.
2) In elke ledenvergadering wordt toepassing gegeven aan art. 25, lid 3, onder a, van de landelijke
statuten. 1
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3. Ten minste eenmaal per jaar:
a. beoordeelt de ledenvergadering aan de hand van beleidsverslagen het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur en de fractie;

Artikel V.
Verantwoordelijkheden ten aanzien van de stichting
1) Ten minste eens per kalenderjaar stelt de ledenvergadering de begroting en het beleidsplan van de
stichting voor het komende boekjaar vast.
2) Ten minste eens per jaar stelt de ledenvergadering, mede aan de hand van het verslag van de
kascommissie, de jaarrekening van de stichting van het voorgaande boekjaar vast.
3) De ledenvergadering heeft als taak het benoemen van bestuursleden van de stichting voor een
zittingsduur van twee jaar.
4) De ledenvergadering is bevoegd om bestuursleden van de stichting te ontslaan; dit kan slechts met
een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5) Een besluit van het stichtingsbestuur tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting
dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de ledenvergadering van de afdeling.
Artikel VI.
Deelvergadering
1) Het afdelingsbestuur kan een deelvergadering bijeenroepen, die bestaat uit de leden van de
afdeling die wonen in een van de drie gemeenten genoemd in Artikel I.2).
2) De deelvergadering behandelt zaken, die het afdelingsbestuur nodig acht. In het bijzonder kan het
afdelingsbestuur dit laten gelden voor de bepalingen in Artikel VIII.4), Artikel X, Artikel XI,
Artikel XIII en Artikel XIX van dit reglement.
3) Toepassing van Artikel IV.2) vindt plaats door de desbetreffende deelvergadering.
4) Het afdelingsbestuur kan, na overleg met de desbetreffende deelvergadering en de desbetreffende
fractie, in uitzonderlijke gevallen besluiten om af te wijken van het bepaalde in lid 3).
Het afdelingsbestuur
Artikel VII. Verkiezing en aftreden van leden van het afdelingsbestuur
1) Afdelingsbestuursleden worden in functie en per functie verkozen.
2) In aanvulling op de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het afdelingsbestuur kan de
ledenvergadering zoveel algemene bestuursleden verkiezen als zij wenselijk acht.
3) De penningmeester is tevens lid van het bestuur van de stichting.
4) Afdelingsbestuursleden worden van hun functie ontheven door aftreden, het aflopen van hun
tweejarige termijn, een besluit van de ledenvergadering of bij beëindiging van het lidmaatschap
van GroenLinks. Een besluit van de ledenvergadering tot ontheffing kan slechts worden genomen
indien een gemotiveerd voorstel hiertoe afzonderlijk voor de ledenvergadering is geagendeerd. De
betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk en ter
vergadering mondeling verweer te voeren.
5) De verkiezing van het afdelingsbestuur vindt plaats na advisering door de kandidatencommissie
als bedoeld in Artikel IX
Kandidatencommissies
Artikel VIII. Algemene bepalingen
1) Een kandidatencommissie toetst de geschiktheid van kandidaten op basis van een profiel.
2) Voordat een kandidatencommissie haar oordeel naar buiten brengt, stelt zij iedere kandidaat
vertrouwelijk op de hoogte van het advies.
3) Als een kandidatencommissie van oordeel is dat problemen rondom integriteit van een kandidaat een
ernstig risico vormen, dan laat zij die kandidaat niet toe tot besluitvorming op de ledenvergadering.
4) De opdracht aan een kandidatencommissie en het profiel van de kandidaten wordt op voorstel van het
afdelingsbestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel IX.
Kandidatencommissie voor het bestuur
1) De kandidatencommissie voor het bestuur geeft een advies aan de ledenvergadering over kandidaatafdelingsbestuursleden.
2) De kandidatencommissie voor het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering met een
zittingsduur van twee jaar op voordracht van het bestuur.
3) De kandidatencommissie voor het bestuur heeft ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
4) Het afdelingsbestuur doet geen voordracht voor leden van de kandidatencommissie voor het bestuur
dan na overleg met de zittende kandidatencommissie voor het bestuur.
Artikel X.
Kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen
1) De kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen geeft een advies aan de
ledenvergadering over de kandidaten voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen.
2) De kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt op voordracht van het
afdelingsbestuur benoemd door een ledenvergadering die plaatsvindt voordat de termijn van
kandidaatstelling, als bedoeld in Artikel XVIII.1), wordt geopend.
3) De kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft zitting tot het moment dat de
ledenvergadering de kandidatenlijst heeft vastgesteld.
4) De kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft ten minste drie en ten hoogste
zeven leden.
Artikel XI.
Kandidatencommissie wethouder(s)
1) De kandidatencommissie voor de wethouder wordt op voordracht van het afdelingsbestuur benoemd
door de ledenvergadering zodra wordt voorzien dat er een vacature voor een wethouder van
GroenLinks kan ontstaan.
2) Het afdelingsbestuur doet geen voordracht dan na overleg met de fractie.
3) De kandidatencommissie voor een wethouder heeft zitting tot het moment dat het College geen
vacature meer heeft voor een wethouder.
4) Als het bestuur, na overleg met de fractie, het niet mogelijk acht om een ledenvergadering bijeen te
roepen voordat er in een onvoorziene, tussentijdse vacature voorzien moet worden, kan het bestuur,
na overleg met de fractie, zelf een kandidatencommissie voor de wethouder benoemen.
Artikel XII. Kascommissie
1) De kascommissie controleert jaarlijks de boeken van de afdeling, de boeken van de stichting en de
boeken van de fractie(s) en rapporteert hierover aan de ledenvergadering.
2) De kascommissie bestaat uit tenminste drie leden.
3) In de kascommissie kunnen geen leden zitting hebben die gelijktijdig lid zijn van het bestuur van de
stichting of fractie(s).
4) De kascommissie wordt benoemd door de ledenvergadering met zittingsduur van twee jaar.
Artikel XIII. Steunfractie
1) Steunfractieleden participeren in de besluitvorming van de fractie volgens regels die de fractie ter
goedkeuring voorlegt aan het afdelingsbestuur
2) Steunfractieleden worden benoemd door de ledenvergadering. De fractie dient de ledenvergadering
van advies over de kandidaten.
3) Steunfractieleden hebben zitting tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel XIV. Functioneringscommissie, als bedoeld in art. 30 van het landelijk reglement 2
De functioneringscommissie heeft een zittingsduur van vier jaar.
Artikel XV. Programmacommissie
1) De programmacommissie schrijft het conceptprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.
2) De programmacommissie wordt op voordracht van het afdelingsbestuur ten minste 9 maanden voor
de gemeenteraadsverkiezingen benoemd door de ledenvergadering.
3) De programmacommissie heeft zitting tot het moment dat de ledenvergadering het
verkiezingsprogramma heeft vastgesteld.
Artikel XVI. Werk- en themagroepen
Het afdelingsbestuur kan werk- en themagroepen instellen, waarin leden buiten het afdelingsbestuur
participeren.

Deelname aan verkiezingen en Collegevorming
Artikel XVII. Verkiezingsprogramma
1) De ledenvergadering stelt het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen vast op basis van een
conceptprogramma.
2) Ieder lid kan een amendement op dit conceptprogramma indienen.
3) De programmacommissie draagt zorg voor een inhoudelijke beoordeling van deze amendementen.
4) Nadat alle amendementen zijn aangenomen of verworpen, kan de ledenvergadering het programma
aannemen of verwerpen.
5) De ledenvergadering, die het verkiezingsprogramma vaststelt, wordt gehouden tenminste twee
maanden voor de dag der kandidaatstelling als bedoeld in de Kieswet.
6) De ledenvergadering stelt het verkiezingsprogramma vast voordat de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld.
Artikel XVIII. Kandidatenprocedure
1) Het afdelingsbestuur bepaalt de termijn waarbinnen leden zich kandidaat kunnen stellen voor de
kandidatenlijstlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
2) De termijn sluit tenminste 13 weken voor de ledenvergadering die de kandidatenlijst vaststelt.
3) Kandidaten dienen uitdrukkelijk te verklaren uitvoering te zullen geven aan het programma.
4) Indien kandidaten een voorbehoud wensen te maken op (een onderdeel van) het
verkiezingsprogramma, verklaren en motiveren zij dat voordat de stemmingen plaatsvinden over
de kandidatenlijst.
5) Met de kandidaten worden, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden en overig
inkomen, op vrijwillige basis afspraken gemaakt over afdracht aan de afdeling.
6) De ledenvergadering, die de kandidatenlijst vaststelt, wordt gehouden tenminste 2 maanden voor
de dag der kandidaatstelling als bedoeld in de Kieswet.
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Artikel 30. Functioneren van vertegenwoordigers en ambtsdragers
1. De ledenvergadering stelt een functioneringscommissie in, op voorstel van het afdelingsbestuur.
2. De functioneringscommissie voert tenminste jaarlijks een gesprek met alle vertegenwoordigers en de wethouders of gedeputeerden.
3. De functioneringscommissie volgt het functioneren van deze vertegenwoordigers en ambtsdragers en doet indien nodig voorstellen voor verbetering.
4. De functioneringscommissie rapporteert aan de ledenvergadering.

Artikel XIX. Deelname aan een College van B&W
1) Zodra de fractie het voornemen heeft deel te nemen aan een College van B&W, legt zij dit
voornemen en het eventueel bijbehorende collegeprogramma ter goedkeuring voor aan de
ledenvergadering.
2) Op advies van de kandidatencommissie wethouder(s) besluit de ledenvergadering over welke
wethouder(s) zitting nemen in het College van B&W, tenzij, bij een tussentijdse vacature, Artikel
XI.4) van toepassing is.
Artikel XX. Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking met ingang van 15 september 2017.
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