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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 'SAMENWERKINGSVERBAND  
VAN PARTIJ VAN DE ARBEID EN GROENLINKS SON EN BREUGEL' 
 
 
Dit is het Huishoudelijk Reglement van de vereniging 'Samenwerkingsverband van Partij van de Arbeid en 
GroenLinks Son en Breugel' en is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de leden op dinsdag 18 
oktober 2022. Waar dit reglement in tegenspraak is met de statuten van de vereniging, gaan de statuten voor. 
 
 
Artikel 1 Naam en taak 
1. De vereniging voert in haar in- en externe communicatie de naam 'PvdA-GroenLinks Son en Breugel' 
2. De vereniging stelt zich in aanvulling op artikel 3 van de statuten concreet tot taak: 

a. Het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, onder meer door het 
maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een uit de leden 
geselecteerde kandidatenlijst; 

b. Het adviseren van de gemeenteraadsfractie over de lokale politiek; 
c. Het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van 

burgemeester en wethouders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt om daaraan deel te 
nemen; 

d. Het werven en selecteren van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies; 
e. Het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de vereniging op lokaal niveau; 
f. De deelname aan vergaderingen van de afdelingen Regio Eindhoven van de Partij van de Arbeid c.q. 

GroenLinks, en ook aan congressen en andere bijeenkomsten van deze partijen; 
g. Alle overige activiteiten om leden te werven voor de Partij van de Arbeid c.q. GroenLinks en om de 

leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in hun partij(en) en het gedachtengoed van deze 
partij(en) uit te dragen. 

3. De vereniging maakt wat haar PvdA-leden betreft deel uit van de Afdeling Regio Eindhoven van de PvdA 
en wat haar GroenLinks-leden betreft van de Afdeling Regio Eindhoven van GroenLinks. 

 
Artikel 2 Leden en donateurs 
1. In aanvulling op artikel 5, lid 3 van de statuten geldt dat in het digitale ledenregister per (ere-)lid concreet 

de volgende gegevens worden opgenomen: 
a. De naam; 
b. Zo mogelijk de geboortedatum; 
c. Het geslacht (m/v/o); 
d. Het volledige woonadres; 
e. Het telefoonnummer (vast en/of mobiel); 
f. Het e-mailadres; 
g. Het lidmaatschap van PvdA en/of GroenLinks (zo mogelijk met bijbehorend lidmaatschapsnummer); 
h. Zo mogelijk de datum waarop het lidmaatschap van PvdA en/of GroenLinks is ingegaan; 
i. Eventuele functies binnen het bestuur, de fractie en/of de vereniging. 

Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden tussen de vereniging en haar leden. 
2. Indien het bestuur conform artikel 6 lid 4 van de statuten een lid uit het lidmaatschap ontzet dat deel 

uitmaakt van de gemeenteraadsfractie (als lid c.q. als burgerraadslid), heeft dat tot gevolg dat het 
desbetreffende lid met  onmiddellijke ingang niet langer deel uit kan maken van de fractie van PvdA-
GroenLinks Son en Breugel en niet langer namens PvdA en/of GroenLinks als gemeenteraadslid kan 
 optreden c.q. namens PvdA en/of GroenLinks aan gemeenteraadsverkiezingen kan deelnemen. 
Indien het betreffende lid conform artikel 6, lid 5 van de statuten tegen het besluit tot ontzetting in 
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beroep gaat bij de Algemene Vergadering, wordt deze gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep als lid en tevens als lid van de fractie geschorst. 

3. In aanvulling op artikel 4 van de statuten geldt dat de vereniging alleen om niet donaties of  eenmalige 
giften of andere geschenken aanvaardt van natuurlijke personen. Alle donaties en giften of geschenken 
worden door de penningmeester vastgelegd in een openbaar giftenregister, dat desgewenst door 
eenieder bij de penningmeester kan worden ingezien. Het bestuur heeft de  bevoegdheid donaties, giften 
of andere schenkingen als bedoeld in artikel 4 van de statuten te  weigeren, indien het van mening is dat 
aanvaarding de integriteit, de goede naam of het belang van de vereniging schaadt c.q. zou kunnen 
schaden. De vereniging staat niet open voor sponsoring. 

4. Leden in het PvdA- respectievelijk GroenLinks-smaldeel binnen de vereniging hebben toegang tot de 
algemene ledenvergadering van de afdeling Regio Eindhoven van respectievelijk PvdA en GroenLinks. 

 
Artikel 3 De gemeenteraadsfractie 
1. De fractievoorzitter schrijft in ieder geval voor iedere gemeenteraadsvergadering en/of beeldvormende 

c.q. oordeelsvormende raadssessie een fractievergadering uit, reserveert de benodigde vergaderruimte, 
zorgt voor het opstellen en verspreiden van de agenda en zit de vergaderingen van de fractie voor. 
De fractie kan op voorstel van de fractievoorzitter besluiten een ander fractielid aan te wijzen om als 
technisch voorzitter deze taken namens hem of haar te vervullen. 

2. Aan de fractievergadering kunnen regulier als adviseur (zonder stemrecht) deelnemen: 
a. De leden van het bestuur van de vereniging; 
b. (Ere)leden van de vereniging die zich bij de fractie hebben aangemeld als fractieondersteuner of 

-volger en als zodanig door de fractie zijn erkend; 
c. Het lid dat door het bestuur is belast met de verantwoordelijkheid voor de communicatie en public 

relations van de vereniging. 
Daarnaast kan de fractie voor specifieke onderwerpen leden uitnodigen om als toehoorder en/of 
inspreker aan de vergadering deel te nemen c.q. kan de fractie voor specifieke onderwerpen leden als 
zodanig tot de vergadering toelaten die daarvoor een verzoek bij de fractie hebben ingediend. 

3. De fractie kiest uit haar midden een secretaris. Deze stelt na elke fractievergadering een actie- en 
besluitenlijst op en verspreidt deze onder de fractieleden en overige deelnemers aan de desbetreffende 
fractievergadering. Daarnaast beheert de secretaris het overzicht van degenen die namens de fractie 
deelnemen aan beeldvormende en oordeelsvormende raadssessies en regionale overlegorganen c.q. deze 
voorzitten en onderhoudt hierover contact met de griffie. Tot slot stelt de fractiesecretaris elk 
kalenderjaar een kort verslag op van de activiteiten van de fractie in het daaraan voorafgaande jaar. 

4. De fractiesecretaris beheert een WhatsApp-groep onder de naam 'Fractie PvdA-GroenLinks' en voorzien 
van het logo van de vereniging voor de communicatie met c.q. tussen de hiervoor in lid 2 onder a, b en c 
genoemde reguliere  deelnemers  aan de fractievergaderingen. De fractiesecretaris geeft beheerrechten 
aan de fractievoorzitter zodat deze hem/haar zo nodig als beheerder kan vervangen.  

 
Artikel 4 Het bestuur 
1. Van de bestuursleden dient er bij voorkeur minimaal één lid te zijn van de Partij van de Arbeid en ook 

minimaal één van GroenLinks. 
2. Leden van de fractie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur en andersom. 
3. Eén bestuurslid van de Afdeling Regio Eindhoven van zowel PvdA als GroenLinks heeft desgevraagd met 

raadgevende stem toegang tot de vergaderingen van het bestuur. 
4. Het bestuur onderhoudt de formele bestuurlijke contacten met de besturen van de in lid 3 genoemde 

afdelingen, regelt de financiële relaties met deze afdelingen alsmede de uitwisseling van gegevens met 
betrekking tot de ledenadministratie. 

5. De secretaris reserveert voor elke bestuurs- c.q. algemene vergadering een vergaderruimte, stelt na elke 
bestuurs- c.q. algemene vergadering een actie- en besluitenlijst op en verspreidt deze onder de 
bestuursleden c.q. verenigingsleden. Daarnaast beheert de secretaris het in artikel 2, lid 1 genoemde 
digitale ledenbestand met persoonsgegevens van alle verenigingsleden en ereleden en onderhoudt ter 
zake contacten met de besturen van de afdelingen Regio Eindhoven van PvdA en GroenLinks.  

6. De secretaris beheert een WhatsApp-groep onder de naam 'Leden PvdA-GroenLinks' en voorzien van het 
logo van de vereniging voor de communicatie met c.q. tussen de (ere-)leden van 'PvdA-GroenLinks Son en 
Breugel'. De secretaris geeft beheerrechten aan de voorzitter zodat deze hem/haar zo nodig als 
beheerder kan  vervangen. 
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7. De voorzitter draagt jaarlijks zorg voor het opstellen van een werkplan voor het daaropvolgende jaar. Het 
bestuur legt dit - na goedkeuring - ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering. 

8. De penningmeester draagt elk kalenderjaar zorg voor het opstellen van een begroting voor het 
navolgende jaar en een jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar. De secretaris stelt bovendien 
elk kalenderjaar een kort jaarverslag op van de activiteiten van de vereniging in het daaraan voorafgaande 
jaar. Het bestuur legt de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag - na goedkeuring - ter vaststelling 
voor aan de Algemene Vergadering. 

9. Conform artikel 8, lid 3 van de statuten kan het bestuur op verzoek van de fractie, de Algemene 
Vergadering en/of één of meer leden tijdelijke of permanente werkgroepen of commissies instellen. 
Deze werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is gehouden voorstellen voor de 
samenstelling en werkwijze van permanente commissies en werkgroepen ter goedkeuring voor te leggen 
aan de algemene vergadering. 

10. Het bestuur draagt zorg voor een optimale communicatie zowel binnen de vereniging als met externe 
relaties en stakeholders. 

11. Het bestuur benoemt uit de leden: 

 Eén persoon belast met de communicatie en p.r. van de vereniging en specifiek met het opstellen en 
(doen) verspreiden van nieuwsberichten naar de media en andere doelgroepen, relaties en 
stakeholders van de verenigingen; 

 Eén persoon belast met het beheer van de verenigingswebsite en -accounts op sociale media en met 
de plaatsing van door het bestuur, de fractiesecretaris en/of de communicatiemedewerker 
aangeleverde content.  

 
Artikel 5 De Algemene Vergadering 
1. De Algemene Vergadering is alleen toegankelijk voor leden en voor door het bestuur genodigden. 
2. Om besluiten te kunnen nemen is een quorum vereist van tenminste 30% van de leden. 
3. Een lid van de fractie legt desgevraagd verantwoording af aan de Algemene Vergadering. 
4. Een namens de vereniging optredende wethouder heeft het recht de Algemene Vergadering te 

informeren over het gevoerde en te voeren beleid en de vergadering heeft het recht daarover informatie 
aan de wethouder te vragen. 

5. Indien een door de vereniging voorgedragen wethouder niet in Son en Breugel woonachtig is en dus geen 
lid kan zijn van de vereniging, kan de betreffende wethouder deelnemen aan de Algemene Vergadering 
met raadgevende stem. De Algemene Vergadering kan de door de vereniging voorgedragen wethouder 
overigens conform artikel 5, lid 4 van de statuten benoemen tot erelid, waarna deze met  dezelfde rechten 
als een regulier lid aan de Algemene Vergadering kan deelnemen. 

6. De Algemene Vergadering stemt over inhoudelijke zaken in de regel bij handopsteken. Alleen indien 
daarom vanuit de vergadering wordt verzocht c.q. indien het bestuur dat  wenselijk acht, wordt hoofdelijk 
c.q. schriftelijk gestemd. 

7. Het bestuur stuurt de leden tenminste drie weken (21 dagen) voorafgaand aan een Algemene 
Vergadering  via de  leden-app een vooraankondiging. Leden kunnen vervolgens tot uiterlijk twee weken 
(14 dagen) voor deze vergadering te behandelen voorstellen bij het bestuur indienen. Het bestuur plaatst 
deze als ingekomen voorstellen op de agenda. 

8. De secretaris draagt zorg voor het opstellen en onder de leden verspreiden van een conceptverslag van de 
Algemene Vergadering. Dat conceptverslag kan de vorm hebben van een actie- en besluitenlijst. Het 
conceptverslag wordt vastgesteld in een volgende algemene vergadering. 

9. Uit en door de leden van respectievelijk het PvdA- en Groen Links-smaldeel in de vereniging wordt in de 
algemene vergadering in het najaar besloten wie als vertegenwoordiger namens de vereniging in het 
navolgende jaar deelneemt aan de ledenvergaderingen van de afdelingen Regio Eindhoven van 
respectievelijk PvdA en GroenLinks en zo mogelijk ook namens de vereniging zitting neemt in het bestuur 
van deze PvdA- respectievelijk GroenLinks-afdeling. 

 
Artikel 6 Kascontrolecommissie 
1. De kascontrolecommissie bestaat uit twee  leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, noch van de 

raadsfractie.  
2. De leden van de kascontrolecommissie worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een 

periode van één jaar en zijn na dat jaar nog twee keer herkiesbaar.  
3. De kascontrolecommissie onderzoekt na een boekjaar en als de penningmeester de conceptjaarrekening 

heeft opgemaakt de feitelijkheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven, alsmede de posten op 
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de balans. Op grond van het verrichte onderzoek brengt de kascontrolecommissie direct voorafgaande 
aan de behandeling van de jaarrekening verslag uit aan de Algemene Vergadering. 

 
Artikel 7 Slotbepalingen 
1. Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd indien de algemene vergadering daartoe met 

een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen beslist. 
2. In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, is het bestuur 

bevoegd beslissingen te nemen. 
3. Dit huishoudelijk reglement kan worden ingezien op de website van de vereniging. Leden of andere 

geïnteresseerden kunnen op hun verzoek een digitale versie van het reglement per e-mail krijgen 
toegestuurd. 

 


