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Artikel 1 Naam en zetel 
De Vereniging draagt de naam: Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij heeft haar zetel in de 

gemeente Den Haag. 

 
 
 

Artikel 2 Doel 
1. De Vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van 

hun bestuurstaken. 

2. De Vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met 

andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten 

inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met 

werknemersorganisaties. De Vereniging bindt een lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd 

gedurende de in artikel 6, sub b, bedoelde opzeggingstermijn niet aan overeenkomsten waarvoor 

de onderhandelingen zijn aangevangen op of na de datum van de opzegging, voor zover het lid in 

de kennisgeving daarvan de wens niet langer gebonden te worden nadrukkelijk heeft aangegeven. 

3. De Vereniging heeft tevens ten doel het behartigen van de belangen van haar leden welke samen- 

hangen met de door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken samen- 

hangende: 

a. voorwaarden, tarieven en prijzen voor (onder andere energie gerelateerde) producten en dien- 

sten, alsmede; 

b. de overige aan het gebruik van hierboven genoemde producten gerelateerde kosten en voor- 

waarden. Dit alles in de meest ruime zin des woords. 

 
 
 

Artikel 3 Werkwijze 
De Vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. ter zake van de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen 

beweging adviserend, alsmede coördinerend en stimulerend op te treden; 

b. het voeren van overleg met werkgevers en werknemers in de overheidssector, dan wel hun 

respectieve organisaties, over het arbeidsvoorwaardenbeleid in die sector en het geven van 

adviezen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en van personeels- en organisatiebeleid ten 

aanzien van personeel in de sector gemeenten; 

c. de aandacht van de daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen te vestigen op 

vraagstukken en moeilijkheden, waarmee haar leden worden geconfronteerd; 

d. contacten te onderhouden met landelijke, provinciale en andere overheden, alsmede met andere 

organisaties en instellingen, over aangelegenheden, die haar leden raken; 

e. ten behoeve van haar leden zitting te nemen in overheidscommissies en in besturen en commissies 

van andere organisaties en instellingen; 

f. haar leden en de door de leden geconstitueerde lichamen van advies te dienen en inlichtingen te 

verstrekken; 

g. ten behoeve van haar leden onderzoeken te doen; 

h. diensten te verlenen aan haar leden en, voor zover daartoe dienstig, aan derden; 

i. mee te werken aan vorming en opleiding van personeel voor zover voor de overheidsdienst 

van belang; 

j. documentatie en voorlichting voor en over het haar leden rakende overheidsbestuur te verzorgen; 

k. met verwante internationale organisaties en met zusterorganisaties in het buitenland samen te 

werken; 

l. het oprichten van, het deelnemen in, het financieel interesseren voor en het beheer voeren over 

andere vennootschappen en in een andere rechtsvorm gedreven rechtspersonen; 
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m. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder --- doch niet uitsluitend 

--- aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap 

zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; 

n. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het 

bijzonder --- doch niet uitsluitend --- ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als 

hiervoor onder m. bedoeld; 

o. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn; 

p. het voeren juridische procedures (waaronder begrepen het optreden voor en ten behoeve van de 

Nederlandse Gemeenten, alsmede het instellen van collectieve acties als bedoeld in artikel 305a van 

Boek 3 Burgerlijk Wetboek); 

q. overige middelen, die aan het doel dienstbaar zijn. 
 
 
 

Artikel 4 Duur en boekjaar 
De Vereniging is opgericht op achtentwintig februari negentienhonderd twaalf en bij 

statutenwijziging van dertig mei negentienhonderd negen en zeventig voor onbepaalde tijd 

aangegaan. Het boek- jaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar. 

 
 
 

Artikel 5 Leden 
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 6 Einde lidmaatschap 
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, voor zover 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. 
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Artikel 7 Organisatie Vereniging 
De Vereniging kent: een algemene vergadering, een bestuur, een algemene directie, een College 

voor Arbeidszaken, vaste beleidscommissies, provinciale afdelingen en een adviescommissie. 

 
 
 

Artikel 8 Algemene vergadering 
1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt een algemene vergadering van leden gehouden. 

2. Het bestuur kan besluiten een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. 

3. Een buitengewone algemene vergadering vindt bovendien plaats indien een zodanig aantal leden 

als bevoegd is ter algemene vergadering eentiende gedeelte van de stemmen uit te doen brengen, 

dan wel een twintigste van het aantal leden, ook indien zij niet bevoegd zijn eentiende gedeelte 

van die stemmen uit te brengen, dit schriftelijk, met opgaaf van redenen en van de te behandelen 

punten, aan het bestuur verzoekt. 

4. De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in lid 1 en 2 geschiedt ten minste vier 

weken vóór de dag van de vergadering, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. 

5. De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in lid 3 geschiedt op een termijn van 

niet langer dan vier weken na de indiening van het verzoek. Indien aan zodanig verzoek binnen 

veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan 

door middel van een advertentie in de Nederlandse Staatscourant. 

 
 
 

Artikel 9 Toegang tot de algemene vergadering 
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. 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 10 Stemmen 
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. 
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Artikel 11 Besluitvorming 
1. De algemene vergadering besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor 

zover niet in deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven. 

De vertegenwoordigers die blanco stemmen hebben uitgebracht, worden geacht niet aan de 

stemming te hebben deelgenomen. 

2. Indien tot het nemen van een besluit over zaken of personen door geen van de 

vertegenwoordigers stemming wordt verlangd, is het voorstel aangenomen. 

3. Indien stemming over zaken of personen wordt verlangd, geschiedt deze schriftelijk of 

elektronisch, tenzij naar het oordeel van de voorzitter de uitslag reeds op andere wijze duidelijk is 

vastgesteld en door geen van de vertegenwoordigers alsnog een schriftelijke stemming wordt 

verlangd. 

4. Bij staking van stemmen over een zaak wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

5. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, 

vindt een tweede vrije stemming plaats. Behaalt dan weer niemand de volstrekte meerderheid, dan 

vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste 

stemmen hebben behaald; heeft één persoon de meeste stemmen behaald en meer dan één 

persoon een gelijk op een na hoogste aantal stemmen, dan vindt tussen laatst- bedoelde personen 

een tussenstemming plaats. 

6. Bij de herstemming is degene gekozen of benoemd die het hoogste aantal stemmen heeft behaald. 

Wordt het hoogste aantal stemmen bij herstemming door meer dan één persoon behaald, dan 

beslist het lot. 

 
 
 

Artikel 12 Vergadering 
1. De algemene vergadering vergadert in het openbaar tenzij de voorzitter, in overeenstemming met 

het gevoelen van de meerderheid van de vergadering, deze besloten verklaart. 

2. Het huishoudelijk reglement geeft regels met betrekking tot de toegang tot de algemene 

vergadering voor andere personen dan bedoeld in artikel 9, lid 1 en lid 2. 

 
 
 

Artikel 13 Informatieplicht bestuur 
Het bestuur is gehouden aan de algemene vergadering inlichtingen te geven aangaande het gevoerde 

beleid, voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang of met het belang van de Vereniging. 

De algemene vergadering is bevoegd haar gevoelen over algemene punten van het bestuursbeleid uit 

te spreken. 

 
 
 

Artikel 14 Jaarstukken en registeraccountant 
1. Het bestuur legt jaarlijks op de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 8, lid 1 conform artikel 

2:49 Burgerlijk Wetboek, de jaarrekening ter vaststelling aan de vergadering over. De jaarrekening 

wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer 

bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Tevens legt het 

bestuur tijdens de algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 het jaarverslag conform 

artikel 2:49 Burgerlijk Wetboek ter kennisgeving voor aan de vergadering. 

2. De algemene vergadering wijst een registeraccountant aan teneinde de jaarrekening en het jaar- 

verslag van het bestuur te onderzoeken. De registeraccountant brengt van zijn bevindingen verslag 

uit aan het bestuur. 

3. Het bestuur dient de algemene vergadering na vaststelling van de jaarrekening, uitdrukkelijk te 

vragen het bestuur decharge te verlenen. 
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Artikel 15 Adviescommissie 
1. Uiterlijk in december van het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen, stelt het 

bestuur een adviescommissie in op voordracht van de algemene directie. 

2. De adviescommissie is belast met het doen van voordrachten aan de algemene vergadering voor de 

samenstelling van het bestuur en de vaste beleidscommissies, zoals bedoeld in artikel 16 

respectievelijk artikel 24. 

3. Het huishoudelijk reglement geeft regels omtrent de samenstelling en de werkwijze van de 

adviescommissie. 

 
 

Artikel 16 Samenstelling bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit: 

a. een voorzitter en een vice-voorzitter, beiden in functie benoemd; 

b. elf leden; 

c. de in functie benoemde voorzitters van de vaste beleidscommissies en vicevoorzitter van de vaste 

beleidscommissie Europa & Internationaal zoals bedoeld in artikel 24. Het bestuur bestaat derhalve 

uit minimaal dertien bestuursleden. Het maximumaantal bestuursleden wordt bepaald door het 

aantal voorzitters van de vaste beleidscommissies en de vicevoorzitter van de vaste beleidscommissie 

Europa & Internationaal. 

d.  In het bestuur dienen de verschillende doelgroepen ieder minimaal als volgt te zijn 

vertegenwoordigd: 

o drie vertegenwoordigers uit de doelgroep burgemeesters 

o drie vertegenwoordigers uit de doelgroep wethouders 

o drie vertegenwoordigers uit de doelgroep raadsleden 

o één vertegenwoordiger uit de doelgroep secretarissen 

o één vertegenwoordiger uit de doelgroep griffiers. 

2. Tot bestuurslid kunnen slechts worden benoemd: burgemeesters, wethouders, raadsleden, secreta- 

rissen en griffiers van de in artikel 5, lid 1, onder a. genoemde leden. 

3. Voor de benoemingen van de bestuursleden worden door de adviescommissie zoals bedoeld in 

artikel 15 aan de algemene vergadering kandidaten voorgesteld. De kandidaatstelling betreft een 

enkelvoudige, niet bindende voordracht en geschiedt conform de procedure zoals beschreven in 

het huishoudelijk reglement. 

4. a. Uit eenzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon zitting hebben in het bestuur 

b. Het onder a van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de benoeming van 

personen in de functie van voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur. 

5. Eén persoon kan niet tegelijkertijd zitting hebben in het bestuur krachtens verschillende 

benoemingen Een uitzondering geldt voor de voorzitter van de commissie Europa en 

Internationaal.. 

6. De voorzitter en de vice-voorzitter hebben een verschillende partijpolitieke achtergrond. 

7. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies secretaris 

en penningmeester kunnen worden gecombineerd. 

8. Een lid van het bestuur, niet zijnde de voorzitter, de vice-voorzitter of de vice-voorzitter van de 

vaste beleidscommissie Europa en Internationaal, wordt benoemd voor een periode van ten 

hoogste vier jaar. Deze periode eindigt op het moment dat na de eerstvolgende 

gemeenteraadsverkiezingen in zijn opvolging is voorzien door: 

a. de benoeming van een nieuw lid door de algemene vergadering 

b. de aanwijzing van een waarnemend lid door het bestuur.  

9. Een lid van het bestuur, inclusief de voorzitter en de vice-voorzitter, is na zijn zittingsperiode één 

maal herbenoembaar. De algemene vergadering kan in het belang van de vereniging besluiten om 

een lid na het verloop van een tweede zittingsperiode te herbenoemen voor telkens één extra zit- 

tingsperiode. 

10. Indien een zittend lid van het bestuur tot voorzitter dan wel vice-voorzitter van het bestuur of tot 

voorzitter van een vaste beleidscommissie, zoals bedoeld in artikel 24, wordt benoemd, wordt zijn 

zetel in het bestuur geacht te zijn vacant gekomen. In de aldus ontstane vacature wordt zo spoedig 

mogelijk voorzien. 
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11. Het lidmaatschap van het bestuur is persoonlijk. 

12. De voorzitter wordt bij belet of ontstentenis vervangen door de vice-voorzitter en bij belet of 

ontstentenis van de vice-voorzitter door een ander lid van het bestuur. 

13. Indien het bestuur niet voltallig is, kan het bestuur toch een geldig besluit nemen. 
 
 
 

Artikel 17 Einde lidmaatschap 
1. Een lid van het bestuur houdt terstond op lid te zijn van het bestuur indien: 

a. hij zijn functie in het lokaal bestuur verliest 

b. hij tevens voorzitter is van een vaste beleidscommissie zoals bedoeld in artikel 24 en het 

voorzitterschap van de vaste beleidscommissie eindigt. 

2. Een lid van het bestuur dat van functie in het lokaal bestuur verandert of een functie in een andere 

gemeente aanvaardt, houdt op lid te zijn van het bestuur op het moment dat in zijn opvolging is 

voorzien door: 

a. de benoeming van een nieuw lid door de algemene vergadering 

b. de aanwijzing van een waarnemend lid door het bestuur. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door periodiek aftreden; 

b. door overlijden; 

c. door aftreden op verzoek; 

d. door ondercuratelestelling. 

4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. 

5. Een lid van het bestuur dat ingevolge lid 1 heeft opgehouden lid van het bestuur te zijn of wenst af 

te treden, geeft daarvan terstond schriftelijk kennis aan de voorzitter van het bestuur. 

 
 
 

Artikel 18 Taken bestuur 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging; het is bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 

ander ver- bindt. 

2. Het bestuur stelt jaarlijks begrotingen van de baten en lasten van de activiteiten van de Vereniging 

vast en deelt deze aan de leden van de Vereniging mede. 

 
 
 

Artikel 19 Vergaderingen bestuur 
1. Het huishoudelijk reglement geeft regels met betrekking tot het beleggen van vergaderingen van 

het bestuur. 

2. De voorzitter van het College voor Arbeidszaken als bedoeld in artikel 23, tevens lid van het 

bestuur, brengt in het bestuur indien daartoe aanleiding is, verslag uit van recente ontwikkelingen 

op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en het personeels- en organisatiebeleid in de overheids- 

sector en de activiteiten van het College voor Arbeidszaken. Het college wijst uit zijn midden een 

plaatsvervanger aan voor het geval dat de voorzitter verhinderd is. 

3. Het bestuur kan anderen ter vergadering uitnodigen, dan wel toelaten, indien het bestuur dit voor 

de behandeling van een of meer onderwerpen wenselijk acht. 
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Artikel 20 Vertegenwoordiging Vereniging 
1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden, waarvan ten minste één de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris of 

penningmeester vervult. 

3. Het bestuur kan een of meer leden van de algemene directie en de secretaris van de algemene 

directie volmacht met het recht van substitutie verlenen om de Vereniging te 

vertegenwoordigen. 

 
 
 

Artikel 21 Verplichtingen ten laste van de leden 
1. De algemene vergadering kan besluiten dat de Vereniging ten laste van de leden in het besluit te 

omschrijven verplichtingen zal aangaan. 

2. De leden zijn verplicht de krachtens artikel 23, lid 3 door het bestuur goedgekeurde 

arbeidsvoorwaardenovereenkomsten als bedoeld in artikel 2, lid 2, indien en voor zover op hen 

van toepassing zijnde, na te leven en uit te voeren. 

 
 
 

Artikel 22 Bestuurscommissies 
Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies benoemen of uit zijn midden leden aanwijzen, 

belast met de voorbereiding van aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren. 

 
 
 

Artikel 23 College voor Arbeidszaken 
1. De Vereniging kent een College voor Arbeidszaken waarvan de leden op voordracht van de 

adviescommissie, zoals bedoeld in artikel 15, worden aangewezen door het bestuur. Dit gebeurt 

zo spoedig mogelijk na gemeenteraadsverkiezingen, dan wel na het ontstaan van een 

tussentijdse vacature. Deze aanwijzing wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter 

bevestiging aan de leden voorgelegd. 

2. Het College voor Arbeidszaken heeft tot taak: 

a. de zorg voor de totstandkoming van afspraken en overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, lid 

2; 

b. het informeren en adviseren van de leden van de Vereniging met betrekking tot 

aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van gemeentelijke 

werknemers, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal 

worden gevoerd; 

c. als vaste beleidscommissie als bedoeld in artikel 24 te adviseren inzake het overheidspersoneels- 

en organisatiebeleid, voorzover niet behorend tot de andere in dit lid genoemde zaken. 

3. Het voeren van overleg, gericht op de totstandkoming van afspraken en overeenkomsten als 

bedoeld in artikel 2, lid 2 wordt overgelaten aan een of meer onderhandelingsdelegaties, die 

door het College voor Arbeidszaken in overleg met het bestuur worden benoemd. Het bestuur is 

bevoegd overeenkomsten goed te keuren, nadat het daarover de leden heeft geraadpleegd. 

4. Het bestuur stelt een reglement vast waarin worden geregeld: 

a. samenstelling en werkwijze van het College voor Arbeidszaken; 

b. samenstelling en werkwijze van de onderhandelingsdelegaties; 

c. de wijze waarop het bestuur de leden van de Vereniging raadpleegt ter zake van de in lid 3 

bedoelde overeenkomsten, waaronder begrepen het gewicht dat daarbij aan de opvatting van 

de verschillende leden wordt toegekend. ¯ 
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Artikel 24 Vaste beleidscommissies 

1. De algemene vergadering kan, na een voorstel daartoe van het bestuur, vaste beleidscommissies 

instellen ter voorbereiding van het door de Vereniging te voeren beleid in het kader van het 

behartigen van de belangen van de leden van de Vereniging. 

2. De algemene vergadering stelt na een voorstel daartoe van het bestuur vast: 

a. de taak van de vaste beleidscommissie; 

b. al hetgeen de algemene vergadering in verband met de taak van de vaste beleidscommissie 

nodig acht. 

3. Wijzigingen in hetgeen overeenkomstig lid 2 van dit artikel bij de instelling van een vaste 

commissie werd bepaald of geregeld, kunnen worden aangebracht door een besluit van de 

algemene vergadering tot wijziging van het instellingsbesluit. 

4. De algemene vergadering kan een vaste beleidscommissie te allen tijde opheffen. 

5. Een vaste beleidscommissie bestaat uit minimaal zestien en maximaal twintig leden, inclusief de 

voorzitter, die door de algemene vergadering worden benoemd. Voor de vaste beleidscommissie 

Europa & Internationaal geldt de afwijkende bepaling, van artikel 24, lid 7. 

6. Voor de benoemingen van de leden van de vaste beleidscommissies worden aan de algemene 

vergadering kandidaten voorgesteld door de adviescommissie, zoals bedoeld in artikel 15. De 

kandidaatstelling betreft een enkelvoudige, niet bindende voordracht en geschiedt conform de 

procedure zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. Voor de vaste beleidscommissie 

Europa & Internationaal geldt de afwijkende bepaling, van artikel 24, lid 7 

7. Voor de vaste beleidscommissie Europa & Internationaal stelt het bestuur een reglement vast 

waarin tenminste wordt geregeld: 

a. de opdracht 

b. de samenstelling 

c. de procedure voor werving en selectie 

d. de verbinding met de andere vaste beleidscommissies 

e. de vertegenwoordiging van de Vereniging in Europese en internationale gremia 

8. Tot lid van een vaste beleidscommissie kunnen slechts worden benoemd: burgemeesters, 

wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers van de in artikel 5, lid 1, onder a. genoemde 

leden. 

9. Uit eenzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon in een vaste beleidscommissie zitting 

hebben. 

10. De voorzitters van de vaste beleidscommissies worden in functie benoemd. 

11. Een vaste beleidscommissie benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter. Voor de vaste 

beleidscommissie Europa & Internationaal geldt de afwijkende bepaling, van artikel 24, lid 7 

12. Een persoon kan niet tegelijkertijd zitting hebben in een vaste beleidscommissie krachtens 

verschillende benoemingen. 

13. Een lid van een vaste beleidscommissie, uitgezonderd de vaste beleidscommissie Europa & 

Internationaal, wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Deze periode eindigt 

op het moment dat na de raadsverkiezingen in zijn opvolging is voorzien door: 

a. de benoeming van een nieuw lid door de algemene vergadering 

b. de aanwijzing van een waarnemend lid door het bestuur. 

14. Een lid van een vaste beleidscommissie, uitgezonderd de vaste beleidscommissie Europa & 

Internationaal, is na zijn zittingsperiode één maal herbenoembaar. De algemene vergadering kan 

in het belang van de vereniging besluiten om een lid na het verloop van een tweede 

zittingsperiode te herbenoemen voor telkens één extra zittingsperiode. 

15. Indien een zittend lid van een vaste beleidscommissie tot voorzitter van een vaste beleidscommissie 

wordt benoemd, wordt zijn zetel in de vaste beleidscommissie geacht te zijn vacant gekomen. In de 

aldus ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

16. De voorzitter wordt bij belet of ontstentenis vervangen door de vice-voorzitter en bij belet of 

ontstentenis van de vice-voorzitter door een ander lid van de vaste beleidscommissie. 
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17. Het lidmaatschap van een vaste beleidscommissie is persoonlijk. 

18. Men kan van ten hoogste één vaste beleidscommissie tegelijkertijd lid zijn. 

19. De vaste beleidscommissies treden op onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
 
 

Artikel 25 Einde lidmaatschap vaste beleidscommissies 
1. Een lid van een vaste beleidscommissie die zijn functie in het lokaal bestuur verliest, houdt terstond 

op lid te zijn van de vaste beleidscommissie. 

2. Een lid van een vaste beleidscommissie die van functie in het lokaal bestuur verandert of een 

functie in een andere gemeente aanvaardt, houdt op lid van de vaste beleidscommissie te zijn op 

het moment dat in zijn opvolging is voorzien door: 

a. de benoeming van een nieuw lid door de algemene vergadering 

b. de aanwijzing van een waarnemend lid door het bestuur. 

3. Het lidmaatschap van een vaste beleidscommissie eindigt voorts: 

a. door periodiek aftreden; 

b. door overlijden; 

c. door aftreden op eigen verzoek; 

d. door ondercuratelestelling. 

4. Een lid van een vaste beleidscommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

ontslagen of geschorst. 

5. Een lid van een vaste beleidscommissie, dat ingevolge lid 1 heeft opgehouden lid van de vaste 

beleidscommissie te zijn of wenst af te treden, geeft daarvan terstond schriftelijk kennis aan de 

voorzitter van het bestuur. 

 
 
 

Artikel 26 Provinciale afdelingen 
1. De gemeenten, leden van de Vereniging, vormen provinciale afdelingen, teneinde zich in provinci- 

aal 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 27 Contributie 
De leden betalen ten behoeve van de Verenigingskas jaarlijks een contributie overeenkomstig het 

bepaalde in het huishoudelijk reglement. 

 
 
 

Artikel 28 Directieraad en bureau 
Het bestuur en de andere organen van de Vereniging worden bijgestaan door een algemene 

directie, bestaande uit een algemeen directeur en een plaatsvervangend algemeen directeur. De 

algemene directie leidt het bureau van de Vereniging. 
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Artikel 29 Rechtspositie directieraad 
1. De leden van de algemene directie worden door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 

2. Het bestuur regelt hun arbeidsvoorwaarden, zo veel mogelijk overeenkomstig de voor 

vergelijkbare functionarissen van het Rijk geldende maatstaven. 

3. Schorsing of ontslag, anders dan op eigen verzoek, geschiedt niet dan nadat de betrokkene na 

schriftelijke oproeping in de gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te 

verantwoorden, terwijl alle daartoe strekkende besluiten met redenen omkleed moeten zijn. 

4. De leden van de algemene directie zijn ter zake van hun werkzaamheden verantwoording 

schuldig aan het bestuur. Zij zijn verplicht aan het bestuur de inlichtingen te verstrekken die hun 

ter zake van hun werkzaamheden worden verzocht. 

 
 
 

Artikel 30 Rechtspositie overig personeel 
1. Het bestuur stelt de algemene voorwaarden vast, waaronder door de Vereniging 

arbeidsovereenkomsten zullen worden aangegaan, zo veel mogelijk overeenkomstig de voor 

rijkspersoneel geldende regelingen. 

2. Besluiten tot het beëindigen van een dienstbetrekking worden genomen door de algemene directie. 
 
 
 

Artikel 31 Betaalde dienstverlening 
1. Activiteiten van de Vereniging die voorzien in dienstverlening, waarvoor afzonderlijke 

vergoedingen worden bedongen, kunnen door het bestuur, op voorstel van de algemene 

directie, worden ondergebracht in afzonderlijke onderdelen van het bureau met een afzonderlijk 

financieel beheer of in vennootschappen, waarvan de Vereniging aandeelhoudster is. 

2. De algemene directie draagt er zorg voor dat de in lid 1 bedoelde activiteiten geschieden 

overeenkomstig de doelstellingen van de Vereniging. 

3. De algemene directie oefent de bevoegdheden van de Vereniging als aandeelhoudster van een 

in lid 1 bedoelde vennootschap uit, met dien verstande dat zij de voorafgaande goedkeuring 

van het 

bestuur behoeft voor de uitoefening van het stemrecht op de aandelen ter zake van de benoeming 

en het ontslag van bestuurders en commissarissen, de wijziging van de statuten en de ontbinding 

van de vennootschap. 

 
 
 

Artikel 32 Huishoudelijk reglement 
Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de Vereniging worden geregeld bij 

huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement 

mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. 

 
 
 

Artikel 33 Statutenwijziging en ontbinding 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, 

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 

voorgesteld. 

2. Zij, die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering 

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 

daartoe ge- schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de 

vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een 
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meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene verga- 

dering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 

kantore van het door de Kamers van Koophandel gehouden register. 

7. Geen besluit tot ontbinding van de Vereniging kan worden genomen dan door een met ten minste 

drie vierde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waartoe 

is opgeroepen onder bijvoeging van het voorstel tot ontbinding. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 

en 5 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene 

vergadering tot ontbinding van de vereniging. 

8. Tot vaststelling, wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement kan de algemene ver- 

gadering slechts besluiten, wanneer tot die vergadering is opgeroepen onder bijvoeging van het 

voorstel daartoe. 

 
 
 

Artikel 34 Vereffening 
1. Bij ontbinding van de Vereniging is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene ver- 

gadering, die tot de ontbinding besluit, anders bepaalt. 

2. Bij het besluit tot ontbinding worden de macht en de bevoegdheid van vereffenaars geregeld. 

3. De algemene vergadering aan wie door vereffenaars rekening en verantwoording wordt gedaan, 

besluit op voorstel van de vereffenaars welke bestemming aan het eventueel batig saldo van de 

Vereniging zal worden gegeven. 

 
 
 

Artikel 35 Slotbepaling 
In alle aangelegenheden van de Vereniging, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet 

voorzien, wordt door het bestuur beslist. 

 
EINDE STATUTEN 
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