V.1

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE BONDSVERGADERING

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
Lid 1.1
Een bondsvergadering wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van het
comité.
Het comité kan te allen tijde deel nemen aan de discussie, resp. het
woord krijgen.
Lid 1.2
De jaarvergadering wordt (zo mogelijk) gehouden op de eerste zaterdag van de
maand november.
Lid 2.1
De door het comité benoemde werkgroep van ontvangst, resp. stembureau zetelt
tijdens de duur van een bondsvergadering in het gebouw waar de vergadering
wordt gehouden.
Lid 2.2
Het comité benoemt voor de vergadering een presidium, bestaande uit een
vergadervoorzitter, een secundus en de voorzitter van het comité.
Lid 3.1
Ter verkrijging van het recht op deelname aan de vergadering door de
afgevaardigden van de gemeenten moeten
a. de geloofsbrieven tijdig worden geretourneerd aan het bondsbureau en
b. de afgevaardigden bij de in lid 2.1 bedoelde werkgroep de presentielijst hebben
getekend.
Wanneer aan het bovenstaande niet is voldaan heeft men geen recht van spreken
en stemmen tijdens de vergadering, onvoorziene omstandigheden daargelaten, ter
beoordeling aan de voorzitter van het stembureau.
Lid 3.2
Ter verkrijging van het recht om als gast een vergadering bij te wonen, kunnen
leden van verbonden gemeenten zich als zodanig bij de in lid 2.1 bedoelde
werkgroep laten inschrijven.
Verder kan het comité gasten uitnodigen voor het bijwonen van een vergadering.
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Artikel 2.
Lid 1.
Recht van spreken en stemmen tijdens de vergadering hebben uitsluitend de in
de geloofsbrieven genoemde afgevaardigden.
Afgevaardigden kunnen zich bij bepaalde agendapunten laten vervangen door
secundi, mits dit in de geloofsbrieven vermeld is.
Gasten kunnen op uitnodiging van de voorzitter het woord voeren.
Lid 2.
Een afgevaardigde die de vergadering verlaat, dient daarvan kennis te geven aan
het stembureau.
Lid 3.
Elke afgevaardigde wordt geacht het reglement van orde te kennen.
Artikel 3.
De voorzitter van de vergadering bepaalt vooraf de spreektijd van de
afgevaardigden indien hij dat ten aanzien van een bepaald agendapunt, resp. ten
aanzien van een bepaalde gespreksronde nodig acht.
Hij deelt dat mede aan het begin van de behandeling van het agendapunt, resp.
aan het begin van de gespreksronde.
BEHANDELING JAARSTUKKEN, VOORSTELLEN, DISCUSSIENOTA’S,
E.D.
Artikel 4.
Lid 1
Ingevolge het bepaalde in het huishoudelijk reglement van de Bond, artikel 7 lid
4, is de behandeling van de agendapunten in eerste termijn een schriftelijke.
Het comité, resp. het bestuur van een deelorganisatie, verzorgt schriftelijk
commentaar op de correspondentie die in eerste termijn naar aanleiding van de
agenda is binnengekomen, zodat de afgevaardigden nog vóór de vergadering
daarvan kennis kunnen nemen.
Lid 2.
Inzake de jaarverslagen kan een gemeente die in eerste termijn een inhoudelijke
schriftelijke reactie heeft gegeven, zo nodig in tweede termijn die reactie
mondeling toelichten.
Het comité, resp. het bestuur van een deelorganisatie kan in tweede termijn
mondeling reageren. Vervolgens worden de verslagen vastgesteld.
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Lid 3.
Een amendement wordt behandeld in relatie tot het voorstel waarop het
betrekking heeft.
De stemming over een amendement geschiedt voorafgaande aan de stemming
over het betreffende voorstel. Als er meerdere amendementen op een voorstel zijn
ingediend, wordt de volgorde van stemming door het comité bepaald.
Uitgangspunt daarbij is dat het amendement dat het meest afwijkt van het voorstel
eerst in stemming komt en zo vervolgens.
Lid 4.
Ten behoeve van de voorstellen wordt na de schriftelijke behandeling in eerste
termijn, in tweede termijn ter vergadering een algemene gespreksronde gehouden.
Van de afgevaardigden die zich daarvoor aanmelden, krijgen eerst de gemeenten
het woord, die niet schriftelijk op de voorstellen hebben gereageerd en vervolgens
de gemeenten die dat wel hebben gedaan.
De voorzitter kan beslissen in derde termijn nog een gespreksronde te houden.
Het comité kan in tweede, eventueel derde termijn mondeling reageren.
Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.
Lid 5.
Inzake de begrotingen kunnen de gemeenten die in eerste termijn schriftelijk een
wijziging van een begroting hebben voorgesteld, zo nodig in tweede termijn hun
voorstel mondeling toelichten.
Het comité, resp. het bestuur van een deelorganisatie kan in tweede termijn
mondeling reageren, resp. zijn standpunt verduidelijken.
Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.
Eventueel door gemeenten in eerste termijn ingediende en in tweede termijn
gehandhaafde wijzigingsvoorstellen, komen als eerste in stemming. Vervolgens
wordt over de al dan niet gewijzigde begrotingen gestemd.
Lid 6.
De behandeling ter vergadering van discussienota’s, rapportages, bijvoorbeeld
door ingestelde werkgroeps, en andere zaken ter algemene bespreking, vindt plaats
overeenkomstig het bepaalde in lid 4. Stemming over deze zaken blijft achterwege.
Desgewenst kan het comité de vergadering een waardeoordeel vragen.
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DEELORGANISATIES
Artikel 5.
Lid 1.
Ter verkrijging van het recht op deelname aan de jaarvergadering door
afgevaardigden van de deelorganisaties, is het bepaalde in artikel 1 lid 3.1 van
overeenkomstige toepassing.
Lid 2.
Voor zover het de jaarvergadering van een deelorganisatie betreft, zijn de rechten
van de afgevaardigden van deelorganisaties geregeld in de afzonderlijke statuten
van de deelorganisatie.
Lid 3.
Voor zover het betreft de jaarvergadering, niet zijnde een in lid 2 bedoeld
onderdeel daarvan, hebben de deelorganisaties in eerste schriftelijke termijn en in
tweede, eventueel derde mondelinge termijn mede recht van spreken.
Voor de overige besprekingen tijdens de jaarvergadering heeft een deelorganisatie
recht van spreken, als de onderhavige aangelegenheid direct te maken heeft met
haar functioneren of met haar taakuitoefening.
Lid 4.
Zowel op de jaarvergadering als op een andere bondsvergadering kunnen
deelorganisaties aan de besprekingen deelnemen, gedurende het als bezinning
ingeruimde deel van de vergadering.
Lid 5.
De rondvraag staat ook open voor de deelorganisaties.
ONVOORZIEN
Artikel 6.
In onvoorziene omstandigheden beslist het presidium.
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