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                                        Brug naar Duidelijkheid

Profiel bestuursleden Stichting Stadsraad Monnickendam

De Stichting Stadsraad Monnickendam

De Stichting Stadsraad Monnickendam beperkt zich in haar activiteiten tot het oprichten,
installeren, onderhouden en het op afstand aansturen van de Stadsraad als
uitvoeringsorgaan, binnen de kaders en de condities waarvan het stichtingsbestuur vindt dat
deze noodzakelijk zijn voor een goede en zuivere vervulling van de taken van de stadsraad
zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
De Stadsraad Monnickendam is het uitvoeringorgaan van de Stichting Stadsraad
Monnickendam.

De Stichting is faciliterend aan de Stadsraad Monnickendam. Dat wil zeggen zij zorgt
voor de financiën, werft donateurs, sluit als rechtspersoon overeenkomsten af zoals een
Convenant met de gemeente Waterland, verzorgt de vergaderruimte, verkiezingen,
tussentijdse vervanging van Stadsraadsleden, de training en opleiding van de
Stadsraadsleden, stelt de website en sociale media als Twitter en Facebook ter
beschikking en regelt zaken die nodig zijn om de Stadsraad Monnickendam
optimaal te kunnen laten functioneren.

De donateurs van de Stichting, contribuanten genoemd, zijn op de Openbare Vergadering
stemgerechtigd.

Van een bestuurslid van de Stichting Stadsraad Monnickendam wordt
verwacht dat hij/zij:

a. de doelstellingen van de Stichting onderschrijft;
b. affiniteit heeft met de samenleving in Monnickendam, zodanig dat hij/of zij met zijn voeten in de
samenleving staat;
c. als inwoner van Monnickendam ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)
van de gemeente Waterland;
d. deskundigheid heeft op één of meer van de voor het bestuur van belang zijnde terreinen (juridisch,
financieel-economisch, communicatie en de identiteit van de
Stadsraad);
e. in staat is zich op alle terreinen waarop het bestuur actief is op hoofdlijnen een
onafhankelijk en onpartijdig oordeel te vormen;
f. kritisch is met betrekking tot toezicht; wijs en constructief met betrekking tot advisering en
uitdagend met betrekking tot vernieuwing;
g. besluitvaardig, slagvaardig en kritisch is;
h. positief kan bijdragen aan de samenwerking in het bestuur;
i. voldoende tijd beschikbaar heeft.

Bepalingen uit de Statuten met betrekking tot het bestuur van de Stichting
Stadsraad Monnickendam

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden
(voorzitter, secretaris, penningmeester en twee gewone leden).

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één
persoon worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster
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afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een
tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

4. In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens
eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld.
Zij hebben wel recht op een redelijke vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

6. De bestuurders van de stichting zijn officiële inwoners van de Waterland kern
Monnickendam.

7. De bestuurders van de stichting 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.

8. Het bestuur van de stichting kan zich extern laten adviseren. Voor deze externe
adviseurs geldt dat zij onafhankelijk zijn en dus geen partijpolitieke functie
vervullen.

9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door aftreden, na de bedoelde periode
van vier jaar zonder dat herbenoeming plaatsvindt, door overlijden, door
verklaring in staat van faillissement, door aanvrage van surséance van betaling,
door onder curatele  stelling alsmede door ontslag door de rechtbank.

10. Ook als het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt, kan het bestuur
rechtsgeldig handelen, mits in de vacature/vacatures wordt voorzien.

11. Het bestuur van de stichting ziet actief toe op de mate waarin de stadsraad in zijn
functioneren voldoet aan de normen zoals verwoord en vastgelegd in het
huishoudelijk reglement. Het bestuur van de stichting sluit over de strekking  en
de consequenties van het reglement een bindende overeenkomst met het bestuur
van de stadsraad direct volgend op de installatie van het bestuur van de
stadsraad. Gezamenlijk maken de besturen verder sluitende en werkbare
afspraken over hun samenwerking binnen de kaders van het huishoudelijk
reglement.

Artikelen uit het Huishoudelijk Reglement die van belang zijn:

6.1 De bestuursleden 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.

6.2 Belangrijke conditie is dat bestuursleden hun activiteiten, 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 stichtingsbestuursleden.

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


