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Algemene Vergadering 

Artikel 5. 

1. In aanvulling op Artikel 9 van de statuten, is het stemrecht aangaande besluiten over personen 

tijdens de Algemene Vergadering voorbehouden aan leden die op de dag van de vergadering 

tenminste 6 maanden lid zijn van de vereniging. Hiertoe wordt de datum van aanvang van het 

lidmaatschap geregistreerd in de ledenadministratie. 

2. Bij schriftelijke stemming wordt een Stemcommissie aangesteld uit de Vergadering bestaande uit 

drie stemopnemers, zijnde niet bestuursleden, waarvan één fractielid. Het fractielid functioneert als 

voorzitter van de Stemcommissie en zal de uitslag mededelen aan de Vergadering. 

3. Aanvullend op het in artikel 10 van de statuten is de Algemene Vergadering ook belast met: 

a) De vaststelling en wijziging van de statuten 

b) De vaststelling en wijziging van dit reglement 

c) De vaststelling en wijziging van het politiek programma voorafgaand aan 

gemeenteraadsverkiezingen. 

d) De beoordeling van het beleid van het bestuur. 

e) De beoordeling van het beleid van de uit de eigen vereniging voortgekomen 

gemeenteraadsleden en wethouders, met inachtneming van de gemeentewet. 

f) De verkiezing van de voorzitter van het bestuur en de overige bestuursleden. 

g) De verkiezing van de kandidaten voor de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

h) De beoordeling van beroepszaken 

i) De benoeming van een jaarlijkse kascontrole commissie 

j) De benoeming van de drie commissies ter voorbereiding van de verkiezingen zoals genoemd in 

artikel 7 van dit reglement. 

Artikel 6. 

1. De locatie van de Algemene Vergadering rouleert over de verschillende kernen. 

Verkiezingsreglement 

Artikel 7. 

1. Het bestuur van de vereniging heeft de leiding bij de voorbereiding en de organisatie van de 

kandidaatstelling, voorbereiding van het politiek programma en de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

2. In het jaar voorafgaand aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad benoemt de Algemene 

Vergadering drie commissies om de verkiezingen voor te bereiden: een Kiescommissie die tot doel 

heeft om de Kieslijst voor te bereiden, een Programmacommissie die tot doel heeft om het 

verkiezingsprogramma op te stellen, en een Campagnecommissie. 

3. De Kiescommissie bestaat uit leden die zelf geen verkiesbare kandidaat zijn voor de Gemeenteraad 

en geen kandidaat zijn voor een functie als wethouder in de gemeente Gilze en Rijen. 
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4. De Kiescommissie brengt advies uit aan het Bestuur over de samenstelling van de Kieslijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Dit betreft zowel kandidaten die verkiesbaar willen zijn voor de 

Gemeenteraad als ook kandidaten die op de Kieslijst willen staan als lijstduwer, maar niet op een 

verkiesbare plaats. 

5. Aan de kandidaten voor de gemeenteraad wordt in ieder geval de volgende eis gesteld dat zij: 

a) voldoen aan de vereiste voor kandidaatstelling in de gemeentewet. 

b)  geen gedrag of activiteiten ontplooit die een beletsel vormen voor benoeming als raadslid en 

indien nodig dit te willen laten toetsen met een verklaring van goed gedrag. 

c) op dag van verkiezing tenminste 6 maanden lid zijn van de vereniging. 

d) akkoord gaan met het Politiek Programma dat in de Algemene Vergadering is vastgesteld. 

e) gekozen tot lid van de gemeenteraad, in fractieverband zullen samenwerken. 

f)  gekozen tot lid van de gemeenteraad het algemeen belang te dienen en als deel van hun/haar 

taak zullen beschouwen verslag uit te brengen van de verrichte werkzaamheden aan bestuur en 

leden van de vereniging. 

6. Het Bestuur komt met een voorstel voor de zogenaamde ‘groslijst’ met daarop de kandidaten voor 

de Kieslijst in alfabetische volgorde naar een Algemene Vergadering. De groslijst wordt door de 

Algemene Vergadering vastgesteld. 

7. Het Bestuur en Kiescommissie beraadt zich over de vraag, welke personen voor een kandidatuur 

van de plaatsen van de plaatsten één tot en met tien in aanmerking komen, mede in verband met 

de gewenste kwaliteit, diversiteit, woonplaats en samenstelling en taakverdeling van de fractie.   

8. Het bestuur stelt na beraad een genummerde advieslijst vast welke wenselijk en noodzakelijk wordt 

geacht met het oog op de samenstelling van de fractie en andere in aanmerking komende 

omstandigheden.  

9. Op de genummerde advieslijst kunnen niet worden geplaatst, de namen van personen, die niet op 

de groslijst voorkomen. 

10. De Algemene Vergadering besluit over de volgorde van de kandidaten op de Kieslijst en stelt de 

definitieve Kieslijst vast door middel van een schriftelijk stemming.  

11. Voorafgaand aan de vergadering waarin besloten wordt over de Kieslijst worden de personen die 

verkiesbaar willen zijn voor de Gemeenteraad en/of kandidaat zijn voor het wethouderschap door 

het Bestuur geïnformeerd over hun plaats op de genummerde Kieslijst in het voorstel van het 

Bestuur. 

12. De schriftelijk stemming in de Algemene Vergadering vindt plaats door: 

 schriftelijke stemming per plaats op de kandidatenlijst te beginnen met de eerste. 

 voor elke plaats stelt het bestuur de kandidaat volgens de genummerde Kieslijst voor. 

 leden kunnen zich tegenkandidaat stellen voor de desbetreffende plaats. 

 voor elke plaats vindt slechts stemming plaats tussen de leden die zich daarvoor kandideren. 

 de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, is gekozen voor de desbetreffende 

plaats. Na aanvaarding van zijn plaats dingt deze verder niet meer mee voor de daaropvolgende 

plaatsen. 

 indien de stemmen staken, vindt een herstemming plaats over de betreffende kandidaten. 

Indien de herstemming staakt, is de kandidaat van de genummerde kieslijst gekozen. 
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13. Het bestuur zorgt voor de bewilliging van de kandidaten en voor tijdige en complete inlevering van 

de kandidatenlijst bij het hoofdstembureau van de gemeente. Het bestuur benoemt daartoe 

tenminste twee leden die daarvoor zorg dragen. 

Politiek programma 

Artikel 8. 

De vaststelling van het politiek programma voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen geschiedt 

als volgt: 

a) In het jaar voorafgaand aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad benoemt de Algemene 

Vergadering een Programmacommissie die tot doel heeft om het politiek programma op te 

stellen 

b) De Programmacommissie bestaat uit leden van het bestuur, de zittende fractie en eventueel 

nieuw aangezochte kandidaten. 

c) De Programmacommissie stelt een ontwerp‐politiek programma samen. 

d) De secretaris zendt dit ontwerp toe aan alle leden. 

e) Op een Algemene Vergadering wordt het ontwerp‐politiek programma ter discussie gesteld. 

Voor deze Algemene Vergadering kunnen eventueel niet‐leden worden uitgenodigd. 

f) De programmacommissie verwerkt de wijzigingen in een tweede ontwerp‐politiek programma. 

De secretaris zendt dit tweede ontwerp toe aan alle leden. 

g) Op een Algemene Vergadering wordt het tweede ontwerp‐politiek programma ter 

besluitvorming voorgelegd aan de leden. De leden zijn bevoegd wijzigingen op het ontwerp in te 

dienen middels amendementen. Amendementen worden aangenomen met gewone 

meerderheid van de stemmen. 

h) De secretaris zendt een definitief politiek programma, waarin alle amendementen zijn verwerkt, 

toe aan alle leden. 

Campagne commissie 

Artikel 9. 

1. De Campagnecommissie is namens het bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de 

verkiezingscampagne waarin bekendheid wordt gegeven aan het verkiezingsprogramma van 

Kern’75 en de personen die namens Kern’75 verkiesbaar zijn voor de Gemeenteraad en/of 

kandidaat zijn voor het wethouderschap.  

2. De campagne is een activiteit van de partij. Ideeën en initiatieven voor de campagne dienen met de 

campagnecommissie te worden afgestemd en door de commissie te worden goedgekeurd. Het 

voeren van eigen campagnes door en voor kandidaten is niet toegestaan. 

3. Voor de financiering van de campagne voert het bestuur een beleid om in de vier jaren voorafgaand 

aan de campagne financiële middelen te reserveren voor de campagne. Deze middelen bestaan in 

het algemeen uit contributies van leden en bijdragen van fractieleden en wethouder(s). 
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