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BRUG NAAR DUIDELIJKHEID

Huishoudelijk reglement voor de Stadsraad Monnickendam

De Stichting Stadsraad Monnickendam,

overwegende dat in artikel 13 van de statuten van de Stichting Stadsraad Monnickendam het bestuur
de bevoegdheid geeft het huishoudelijk reglement van de Stadsraad Monnickendam vast te stellen,

besluit het onderhavige huishoudelijk reglement van de Stadsraad Monnickendam vast te stellen.

Begripsbepalingen

Artikel 1.
Dit huishoudelijk reglement verstaat onder:
1.1 “statuten”: de statuten van de Stichting Stadsraad Monnickendam;
1.2 “stichting”: de Stichting Stadsraad Monnickendam;
1.3 “Stadsraad”: de Stadsraad Monnickendam, kern van de Gemeente Waterland;
1.3 “bestuur”: het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam
1.4 “leden”: de leden van de Stadsraad Monnickendam;
1.5 “duoleden”: de leden die samen met een ander duolid één stadsraadslidmaatschap

uitoefenen.
1.6 “vergadering”: de openbare vergadering van de Stadsraad;
1.7 “Openbare Vergadering”: de algemene  vergadering van contribuanten  als orgaan van de 

Stichting (artikel 1 van de statuten).

Werkgebied

Artikel 2.
Het werkgebied omvat de kern Monnickendam van de Gemeente Waterland zoals in artikel
1. van de statuten staat omschreven en betreft de inwoners die volgens de gemeentelijke
basisadministratie (GBA) van de gemeente Waterland zijn ingeschreven als inwoner van
Monnickendam.

Doelstelling
Artikel 3.
3.1 De Stichting Stadsraad Monnickendam realiseert haar doel (zie artikel 3 van de statuten) door het

tot stand brengen en in stand houden van een goed functionerende Stadsraad Monnickendam.
Deze Stadsraad vormt het enige uitvoeringsorgaan van de stichting.
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3.2 De Stadsraad tracht het in de statuten genoemde doel, de behartiging van de belangen van
de Stad Monnickendam en haar inwoners op een zo uitgebreid mogelijk wijze, te bereiken
door:
a. het houden van openbare bijeenkomsten;
b. opiniepeilingen door enquêtes;
c. contacten te leggen en te onderhouden met de bevolking, organen, instellingen en

verenigingen;
d. alle mogelijke andere wettige middelen.

Leden, Duoleden, Onafhankelijkheid en Gedragscode

Artikel 4.
4.1 De leden en duoleden zijn volgens de Gemeentelijke Basis Administratie van de Gemeente

Waterland ingeschreven als inwoners van de kern Monnickendam.
4.2 De minimum leeftijd van de leden en duoleden is 16 jaar.
4.3 Jongeren van 16 tot 20 jaar worden gestimuleerd om lid of duolid te worden van de

Stadsraad.
De Stadsraad kan voor deze jongeren een uitstekend platform zijn om ervaring op te doen in
belangenbehartiging en vertegenwoordigend overleg.

4.4 Teneinde artikel 4.3 in de praktijk te brengen worden minimaal 2 plekken in de Stadsraad
gereserveerd voor Monnickendamse jongeren.

4.5 De Jongerenwerker van de gemeente Waterland zal de jongeren begeleiden.
4.6 De Jongerenwerker kan als adviseur van de Stadsraad bij de vergaderingenaanwezig zijn.
4.7 De leden en duoleden mogen geen (duo)raadslid zijn voor de Gemeente Waterland en mogen

voorts geen nevenfuncties bekleden waarbij sprake is van belangenverstrengeling of de schijn
van belangenverstrengeling.

4.8 Belangrijke conditie is dat de stichting er op toeziet dat de stadsraadsleden hun
stadsraadsactiviteiten, niet benutten om partijpolitieke doelen na te streven of te realiseren, of
elk ander doel dat strijdig is met het stichtingsdoel (zie artikel 3 van de statuten). Als
instrument daarvoor hanteert de stichting o.a. een gedragscode voor de stadsraadsleden.

4.9 Deze gedragscode is opgenomen als bijlage van dit huishoudelijke reglement.

Organisatie en Werkwijze

Artikel 5.
5.1 De leden en duoleden kiezen een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De

voorzitter kan ook een technisch voorzitter van buiten de Stadsraad zijn.
5.2 De voorzitter verzorgt de Public Relations activiteiten.
5.3 De secretaris roept de vergaderingen van de Stadsraad bijeen en verdeelt de te verrichten

werkzaamheden. Bij ontbreken van de vice-voorzitter en de secretaris het oudste in jaren
aanwezige lid.

5.4 De oproeping voor een vergadering van de Stadsraad gebeurt naar keuze van de secretaris
schriftelijk of per enig ander communicatiemiddel met opgave van de inhoud van de agenda
voor de vergadering.

5.5 Besluiten van de Stadsraad worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
5.6 Van de vergaderingen en de besluitvorming worden door de secretaris een besluitenlijst

opgemaakt en in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
5.7 Alle besluiten, die in de vergadering genomen kunnen worden, kunnen ook buiten de

vergadering genomen worden, mits alle leden en duoleden zich schriftelijk al dan niet per enig
telecommunicatiemiddel aan de besluitvorming hebben deelgenomen en geen van de leden
en duoleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Taken secretaris
Artikel 6.
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6.1 De secretaris is belast met de agendering en de voorbereiding van de vergaderingen en de
uitvoering van de genomen besluiten.

6.2 De secretaris ziet toe op de voortgang van de genomen besluiten.
6.3 De secretaris houdt de in- en uitgaande correspondentie bij, bewaakt de voortgang, zorgt

voor verspreiding van deze stukken over de commissies en de verzorging van het archief.

Commissies
Artikel 7.
7.1 Voor speciale doeleinden kunnen commissies worden ingesteld. Desgewenst kunnen in de

commissies niet-leden worden benoemd.
7.2 De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan de leden en duoleden van de Stadsraad.
7.3 De leden en duoleden van de Stadsraad bepalen de inhoud en de strekking van het aan de

commissies te verlenen mandaat. De leden en duoleden van de Stadsraad zijn te allen tijde
bevoegd het verstrekte mandaat te wijzigen of in te trekken.

7.4 De commissies kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze is belast met het leiden van de
vergadering en het uitvoeren van de gemaakte afspraken.

7.5 De commissies brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Stadsraad. Deze beslist
over de uitgebrachte adviezen.

Taken commissies

Artikel 8.
8.1 Het adviseren van de Stadsraad.
8.2 Het voorbereiden van de aan hen toekomende resp. opgedragen onderwerpen op hun

werkgebied.
8.3 Het voorbereiden van te nemen besluiten.
8.4 Het verslag uitbrengen aan de Stadsraad in een vergadering over de op hun werkgebied

voorkomende onderwerpen.

Verkiezingscommissie

Artikel 9.
9.1 De verkiezingen worden door het bestuur georganiseerd
9.2 De verkiezingscommissie wordt uiterlijk zes maanden voor de verkiezingen ingesteld door het

bestuur.
9.3 De verkiezingen van de Stadsraad dienen zo mogelijk gelijktijdig plaats te vinden met de

verkiezing van de Gemeenteraad van de Gemeente Waterland of de verkiezing van de
Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland.

9.4 De verkiezingen dienen eens in de vier jaar plaats te vinden en dienen. democratisch
gelegitimeerd te zijn.

9.5 De verkiezingscommissie volgt daarbij een vast te stellen draaiboek voor de verkiezingen.
9.6 De volgorde van de kandidaten voor de verkiezingen op de kieslijst wordt door loting bepaald.
9.7 Indien een lid of duolid ophoudt deel uit te maken van de Stadsraad wordt hij/zij vervangen

door de eerstvolgende op de kieslijst van de laatste verkiezingen.

Vergoedingen
Artikel 10.
10.1 De leden van de Stadsraad hebben recht op een redelijke en billijke vergoeding van gemaakte

onkosten.
10.2 Het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam stelt hiervoor tenminste aan het begin

van elke zittingsperiode nadere regels op.

Wijziging Huishoudelijk Reglement
Artikel 11.
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11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd op voorstel van het bestuur van de Stichting Stadsraad
Monnickendam.

11.2 De vaststelling van een gewijzigd Huishoudelijk Reglement geschiedt door het bestuur van de
Stichting Stadsraad Monnickendam.

Openbaarheid van functies

Artikel 12.
11.1 Ieder lid of duolid meldt zijn (neven)functies voor zijn benoeming aan het bestuur van de

Stichting van de Stichting Stadsraad Monnickendam.
11.2 Tevens verklaart hij/zij dat tussentijdse wijziging zo spoedig mogelijk kenbaar worden

gemaakt aan het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam.

Verstrekking documenten

Artikel 13.
Ieder lid en duolid tekent voor ontvangst van en instemming met:

a. de statuten van de stichting;
b. het Huishoudelijk Reglement van de Stadsraad;
c. de gedragscode van de Stadsraad.

Geschillen
Artikel 14.
In het geval van een geschil tussen de Stadsraad Monnickendam en de Stichting Stadsraad
Monnickendam is na hoor en wederhoor het oordeel van het bestuur van de Stichting Stadsraad
Monnickendam en de Huishoudelijk Reglementen van de Stichting Stadsraad Monnickendam en de
Stadsraad Monnickendam doorslaggevend.

Slotartikel

Artikel 15.
In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting
Stadsraad Monnickendam.

Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam op 4 juli
2011

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester,

Fred Holthuis Huub Beckers Paul Mantje


