
 

 

BIJLAGE 

WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT:  

 
Statuten: artikelen 5, 6, 9, 10 en 28 (oud en nieuw – voor zover gewijzigd-) 

 

Artikel 5 Leden (oud)  

1. Leden van de Vereniging kunnen uitsluitend zijn:  

a. gemeenten;  

b. gewesten, waaronder in deze statuten wordt verstaan intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, ingesteld bij een basisregeling voor de behartiging van verschillende 

belangen op het gebied van het lokale overheidsbestuur.  

2. Een gemeente die of een gewest dat tot de Vereniging wenst toe te treden, bericht zulks schriftelijk 

aan het bestuur.  

3. Het bestuur beslist ten spoedigste over de toelating en deelt zijn beslissing onverwijld aan het 

betrokken lichaam mede. Het geeft daarvan tevens kennis aan de algemene vergadering.  

 

Artikel 5 leden (Nieuw) 
1. Leden van de Vereniging kunnen uitsluitend gemeenten zijn. 

2. Een gemeente die als lid tot de Vereniging wenst toe te treden, bericht dit schriftelijk aan het 

bestuur.  

3. Het bestuur beslist ten spoedigste over de toelating en deelt zijn beslissing onverwijld aan de 

betrokken gemeente mede. Het geeft daarvan tevens kennis aan de algemene vergadering.  

4. Het bestuur kan op schriftelijk verzoek en onder door hen vast te stellen voorwaarden, 

besluiten tot het verlenen van een bijzonder lidmaatschap aan de landen en openbare 

lichamen van het Caribisch deel van het Koninkrijk.  

 
Artikel 6 Einde lidmaatschap (oud) 

Het lidmaatschap eindigt:  

a. door opheffing van de gemeente die of van het gewest dat lid van de Vereniging is;  

b. door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk te geschieden; na opzegging eindigt het 

lidmaatschap op éénendertig december van het jaar volgende op dat waarin de opzegging heeft 

plaatsgehad. Een lid kan de toepasselijkheid van een verzwaring van de in artikel 21, lid 2 bedoelde 

verplichting, alsmede van geldelijke verplichtingen, te zijnen opzichte niet uitsluiten door binnen een 

maand nadat het besluit hem is medegedeeld of bekend geworden het lidmaatschap op te zeggen;  

c. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid, na daartoe te zijn 

aangemaand, gedurende drie maanden in gebreke is gebleven te voldoen aan zijn verplichtingen 

jegens de Vereniging en voorts, voorzover het een gewest betreft, indien dit niet langer voldoet aan 

de in artikel 5 lid 1, sub b, gegeven omschrijving;  

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 

Artikel 6 Einde lidmaatschap (nieuw) 

Het lidmaatschap eindigt:  

a. door opheffing van de gemeente die lid is van de Vereniging;  



 

 

(de overige leden blijven ongewijzigd) 

 

 

Artikel 9 Toegang tot de algemene vergadering (oud) 

1. Elk lid, dat aan de algemene vergadering wil deelnemen, is gehouden een lid van zijn 

bestuursorganen, zijn secretaris of zijn griffier als vertegenwoordiger aan te wijzen. De algemene 

vergadering bestaat uit de aangewezenvertegenwoordigers van de leden; een lid kan zijn stem of 

stemmen niet door een ander lid laten uitbrengen. 

2. Naast degenen die ingevolge het eerste lid de algemene vergadering bijwonen, hebben mede 

toegang de leden van de bestuursorganen, de secretarissen en de griffiers van de leden van de 

Vereniging. Zij kunnen in de vergadering het woord voeren. 

3. Een persoon kan niet tegelijkertijd een gemeente en een gewest vertegenwoordigen. 

4. Elke vertegenwoordiger van een lid legt bij de aanvang van de algemene vergadering op een door of 

namens het algemeen bestuur te bepalen wijze een schriftelijke verklaring over waaruit zijn volmacht 

blijkt om het lid te vertegenwoordigen.  

 
Artikel 9 Toegang tot de algemene vergadering (nieuw) 

1. Elk lid, dat aan de algemene vergadering wil deelnemen, is gehouden een lid van zijn 

bestuursorganen, zijn secretaris of zijn griffier als vertegenwoordiger aan te wijzen. De 

algemene vergadering bestaat uit de aangewezen vertegenwoordigers van de leden; een lid kan 

zijn stem of stemmen niet door een ander lid laten uitbrengen. 

2. Naast degenen die ingevolge het eerste lid de algemene vergadering bijwonen, hebben mede 

toegang de leden van de bestuursorganen, de secretarissen en de griffiers van de leden van de 

Vereniging. Zij kunnen in de vergadering het woord voeren. 

3. Elke vertegenwoordiger van een lid legt bij de aanvang van de algemene vergadering op een 

door of namens het algemeen bestuur te bepalen wijze een schriftelijke verklaring over waaruit 

zijn volmacht blijkt om het lid te vertegenwoordigen. 

 

 

Artikel 10 Stemmen (oud) 

1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de vertegenwoordiger 

van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1.  

2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger 

zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) inwoners dat de bevolking van 

de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij ten minste één en ten hoogste 

vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.  

3. Elk gewest dat lid is van de Vereniging brengt door tussenkomst van zijn vertegenwoordiger zoveel 

stemmen uit als het aantal veelvouden van tienduizend (10.000) inwoners dat de bevolking van het 

door hem gerepresenteerde gewest telt, met dien verstande dat hij ten minste één en ten hoogste 

vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.  

4. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente of gewest is het aantal inwoners dat de 

gemeente, onderscheidenlijk het gewest, telde op één januari van het voorafgaande jaar volgens de 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 

 



 

 

Artikel 10 Stemmen (nieuw) 

1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de 

vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1.  

2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar 

vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) 

inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien 

verstande dat zij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.  

3. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente is het aantal inwoners dat de gemeente,  

telde op één januari van het voorafgaande jaar volgens de door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 

 

(oude lid 3 komt te vervallen, oude lid 4 wordt daarmee doorgenummerd tot het nieuwe lid 3)  
 

Artikel 28 Provinciale afdelingen (oud) 

1. De gemeenten, leden van de Vereniging, vormen provinciale afdelingen, teneinde zich in provinciaal 

verband bij de vervulling van hun bestuurstaken te kunnen doen bijstaan. 

2. In de gevallen als aangegeven in het huishoudelijk reglement worden de provinciale afdelingen 

geraadpleegd in verband met te vervullen vacatures. 

3. De statuten en/of huishoudelijke reglementen van de provinciale afdelingen en de wijzigingen daarin 

behoeven de goedkeuring van het bestuur. 

4. In de statuten of reglementen van de provinciale afdelingen kan worden voorzien in het betrekken 

van de gewesten, leden van de Vereniging, bij het werk van de provinciale afdelingen. 

 

Artikel 28 Provinciale afdelingen (nieuw) 

(lid 1, 2 en 3 blijven ongewijzigd) 

lid 4 vervalt 

 

 

Huishoudelijk Reglement: artikelen 11 en 18  

 

Artikel 11 Contributievoorstel (oud) 

1. Elk jaar tijdens de algemene vergadering legt het bestuur aan de leden ter goedkeuring een voorstel 

voor met betrekking tot de hoogte van de contributie voor het volgende jaar. In zijn voorstel geeft het 

bestuur aan met welk, voor alle leden gelijk, percentage de contributie wordt aangepast:  

a. teneinde de verwachte invloed van algemeen werkende factoren, zoals salarismaatregelen en 

prijsveranderingen, op het budget van de Vereniging op te heffen; 

b. in verband met een reële toe- of afname van de uitgaven van de Vereniging. 

2. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan het bestuur de algemene vergadering 

vragen hem te machtigen, de contributie vast te stellen voor één of meer jaren, onder door de 

algemene vergadering te stellen voorwaarden. 

3. Voor de leden, bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de statuten (gemeenten) wordt de contributie 

bepaald naar het inwonertal in die zin dat bedragen per inwoner verschuldigd zijn voor 

onderscheidenlijk: 

a. de eerste 5.000 inwoners; 



 

 

b. de volgende 20.000 inwoners;  

c. de volgende 175.000 inwoners;  

d. d de overige inwoners. 

4. Voor de leden, bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, van de statuten (gewesten) wordt de contributie 

bepaald op een percentage van de contributie die verschuldigd zou zijn voor een gemeente met een 

aantal inwoners, gelijk aan dat van het gebied waarover de werkzaamheden van deze leden zich 

uitstrekken, met dien verstande dat dit percentage ten hoogste 10 zal zijn.  

 

Artikel 11 Contributievoorstel (nieuw) 

Lid 1, 2, en 3 blijven ongewijzigd; 

Lid 4 vervalt. 

 

Artikel 18 Gewesten (oud)  

Het in de artikelen 13 tot en met 18 ten aanzien van gemeenten bepaalde, is op gewesten van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 18 (oud) komt geheel te vervallen. 

 


