Afdelingsreglement GroenLinks afdeling Utrecht-stad.
Dit afdelingsreglement is door de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Utrechtstad op 30 mei 2018 vastgesteld. Sinds deze datum is dit reglement geldig tot het moment
dat de Algemene Ledenvergadering bij besluit (conform de wijzigingsregels zoals in artikel
16 van dit reglement voorzien) een nieuw besluit neemt ten aanzien van de geldigheid
danwel inhoud van dit reglement.
Algemene bepalingen:
Artikel 1:
Dit reglement is het afdelingsreglement van de afdeling GroenLinks Utrecht-stad, zoals
bedoeld in artikel 31 van Huishoudelijke Reglement van GroenLinks.
Artikel 2:
Lid 1: Bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met de landelijke reglementen
van de vereniging GroenLinks.
Lid 2: In het geval bepalingen in dit reglement in strijd zijn met reglementen als bedoelt in
lid 1 dan gelden bepalingen uit de landelijke reglementen.
Lid 3: In geval de landelijke reglementen van de vereniging GroenLinks wijzigen draagt het
afdelingsbestuur er zorg voor dat er zo spoedig mogelijk wijzigingsvoorstellen voor dit
reglement komen zodat bepalingen uit dit reglement niet langer in strijd zijn met de
landelijke reglementen van de vereniging GroenLinks.
Algemene ledenvergadering:
Artikel 3:
Lid 1: Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat er zo vaak als nodig doch minimaal
twee keer per kalenderjaar een algemene ledenvergadering van de afdeling plaatsvindt.
Lid 2: De concept-agenda van de algemene ledenvergadering wordt via de website en de
nieuwsbrief van de afdeling aan de leden gecommuniceerd.
Verkiezingen:
Artikel 4:
Lid 1: De algemene ledenvergadering kan besluiten de verkiezing van een lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen per referendum te verkiezen. Lid 2: Het afdelingsbestuur
of een lid uit de afdeling kan dit voorstel aan de algemene ledenvergadering doen.

Lid 3: Een besluit om de lijsttrekker per referendum te verkiezen wordt minimaal een jaar
voor de desbetreffende gemeenteraadsverkiezingen genomen.
Artikel 5:
Lid 1: De algemene ledenvergadering kan besluiten de verkiezing van de kandidaten
vanaf plaats 2 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen per referendum
te verkiezen.
Lid 2: Het afdelingsbestuur of een lid uit de afdeling kan dit voorstel aan de algemene
ledenvergadering doen.
Lid 3: Een besluit om de de kandidaten vanaf plaats 2 op de kandidatenlijst per
referendum te verkiezen wordt minimaal een jaar voor de desbetreffende
gemeenteraadsverkiezingen genomen.
Artikel 6:
Referenda zoals bedoelt in artikel 4 en artikel 5 van dit reglement geschieden conform de
bepalingen uit de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging GroenLinks.
Afdelingsbestuur:
Artikel 7:
Lid 1: Het bestuur van de afdeling bestaat uit tenminste drie leden; een voorzitter,
secretaris en penningmeester.
Lid 2: De in lid 1 van dit artikel bedoelde leden worden door de ledenvergadering in functie
gekozen.
Lid 3: De ledenvergadering kan in het afdelingsbestuur naast in lid 1 van dit artikel
bedoelde leden een of meer algemene bestuursleden benoemen.
Lid 4: Bestuursleden worden verkozen voor een periode van twee jaar.
Lid 5: Buiten het in lid 1 van dit artikel bepaalde verdelen de leden van het
afdelingsbestuur onderling de taken en werkzaamheden van het afdelingsbestuur.
Artikel 8:
Lid 1: Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het afdelingsbestuur.
Lid 2: Voor alle functies binnen het afdelingsbestuur geldt dat tenminste drie maanden
voor de algemene ledenvergadering waarop er voorzien dient te worden in de ontstane
vacature, deze open gesteld dient te worden via de gebruikelijke communicatiekanalen.
Lid 3: De interne kandidatencommissie voert een gesprek met de kandidaten. De interne
kandidatencommissie geeft een advies aan de algemene ledenvergadering over de
kandidaten. De intentie is om meerdere kandidaten voor te stellen aan de ALV.

Lid 4: Verkiezing van bestuursleden geschiedt schriftelijk.
Commissies:
Artikel 9:
Lid 1: De algemene ledenvergadering benoemt uit de voordracht van het afdelingsbestuur
de leden van de kandidatencommissie, programmacommissie, referendumcommissie en
kascommissie.
Lid 2: Het afdelingsbestuur is bevoegd bij tussentijdse vacatures leden te benoemen voor
een commissie genoemd in lid 1 van dit artikel.
Lid 3: Een lid van de kandidatencommissie kan niet kandidaat zijn in de verkiezing,
waarvoor deze commissie is ingesteld.
Lid 4: Een lid van de referendumcommissie kan niet kandidaat zijn in de verkiezing
waarvoor deze commissie is ingesteld.
Lid 5: Leden van de kandidatencommissie, programmacommissie en
referendumcommissie worden telkens benoemt voor de duur van hun opdracht. Lid 6: In
de kascommissie kunnen geen leden zitting hebben, die in het boekjaar waarover deze
commissie oordeelt, deel hebben uitgemaakt van het afdelingsbestuur.
Kandidaat-wethouders:
Artikel 10:
Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat een commissie wordt samengesteld die
kandidaat-wethouders zoekt. Het bestuur zal hiervoor uiterlijk een half jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen een plan aan de Algemene LedenVergadering ter
goedkeuring leggen hoe er concreet invulling wordt gegeven aan deze commissie.
Artikel 11:
Lid 1: De algemene ledenvergadering stelt op voordracht van het afdelingsbestuur een
functioneringscommissie in.
Lid 2: De functioneringscommissie voert tenminste een keer per kalenderjaar een gesprek
met de raadsleden en eventuele wethouders.
Lid 3: De functioneringscomissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de
algemene ledenvergadering.
Artikel 12:
Lid 1: De algemene ledenvergadering kan een eigen commissie van bezwaar en beroep
instellen. Deze commissie bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

Lid 2: Leden van de commissie bezwaar en beroep worden benoemd voor een termijn van
twee jaar.
Lid 3: Leden van de commissie bezwaar en beroep kunnen niet gelijktijdig lid zijn van het
afdelingsbestuur, de gemeenteraadsfractie, de kandidatencommissie of de
referendumcommissie.
Lid 4: Wanneer er geen commissie van bezwaar en beroep is worden geschillen
rechtstreeks voorgelegd aan de landelijke commissie van bezwaar en beroep.
Werkgroepen en projectgroepen:
Artikel 13:
Lid 1: Het afdelingsbestuur kan op verzoek van tenminste drie leden een thematische
werkgroep instellen.
Lid 2: Het afdelingsbestuur kan een projectgroep instellen.
Lijstverbinding:
Artikel 14:
Het afdelingsbestuur kan na consultatie door de algemene ledenvergadering en de top
van de kandidatenlijst besluiten tot het aangaan van een lijstverbinding met een of
meerdere aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende andere politieke
groeperingen.
Campagneleider:
Artikel 15:
Het afdelingsbestuur kan besluiten om een campagneleider aan te stellen voor de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Wijziging afdelingsreglement:
Artikel 16:
Lid 1: Een wijzigingsvoorstel dient ten minste vier weken voor de algemene
ledenvergadering kenbaar gemaakt te worden aan de leden van de afdeling via de website
en de (digitale) nieuwsbrief van de afdeling.
Lid 2: Het wijzigen van dit afdelingsreglement geschiedt bij tweederde meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden op de algemene ledenvergadering. Voor een
amendement op een wijzigingsvoorstel volstaat de helft plus een van het aantal
uitgebrachte stemmen.

Lid 3: Het bestuur van de afdeling of een lid van de afdeling kan een voorstel doen tot
wijziging van dit reglement.
Lid 4: Het bestuur van de afdeling is verplicht een wijzigingsvoorstel te doen conform
artikel 2, tweede lid van dit reglement.

