
H uishoudelijk Reglement Een Utrecht

HOOFDSTUK 1. DE LEDENVERGADERING

Artikel 1. Voorbereiding van de ledenvergadering dat door het partijbestuur wordt biieengeroepen

1. Het partijbestuur maakt het besluit om een ledenvergadering te houden zo vroeg mogelijk, bij
voorkeur 2 maanden tevoren, aan de leden bekend, met vermelding van de datum en de

belangrijkste onderwerpen.

2. De oproeping voor de ledenvergadering wordt tenminste 4 weken tevoren schriftelijk of
elektronisch gestuurd aan alle leden.

3. De oproeping bevat tenminste:
,/ aanvangstijd en locatie van de ledenvergadering,
,/ de aanmeldingsprocedure,
r' de concept-agenda,
,/ de amendeerbare concept-stukken,
/ de amendementenprocedure.

Voor de feitelijke inhoud van deze stukken kan verwezen worden naar de website, het ledenblad of
een andere bron die voor alle leden toegankelijk is.

4. Amendementen worden uiterlijk 2 weken voor de ledenvergadering ingediend.

5. Het presidium kan een dag organiseren om de ingediende amendementen te bespreken. lndieners
zijn, behoudens zwaarwegende omstandigheden, verplicht hieraan deel te nemen.

6. Leden die zich 2 weken voor de ledenvergadering hebben aangemeld hebben stemrecht.

7. Uiterlijk 2 weken voor de ledenvergadering worden de te nemen besluiten en de te behandelen
documenten schriftelijk of elektronisch onder verantwoordelijkheid van het presidium gepubliceerd"

Die bevat in ieder geval:

í praktische informatie die voor de deelnemers van belang is,

í de concept-orde,
{ de concept-agenda,
r' dete behandelen stukken.

8. De orde van de ledenvergadering beschrijft hoe de onderwerpen worden behandeld, hoe de

spreektijd van de deelnemers wordt bepaald, en hoe de besluitvorming plaatsvindt. Bij de agenda

wordt aangegeven tijd voor de verschillende onderwerpen wordt uítgetrokken.
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9. Tot 10 dagen voor de ledenvergadering kunnen moties schriftelijk of elektronisch b'rj het presidium

worden ingediend.

10. Tot 2 uur na aanvang van de ledenvergadering kunnen actuele moties schriftelijk of elektronisch

bij het presidium worden ingediend. Het presidium laat deze alleen toe als:
,/ het onderwerp spoedeisend ís, en

/ het onderwerp 10 dagen voor de ledenvergadering nog niet bekend was.

Artikel 2. Extra ledenvergadering

ln dringende gevallen kan het partijbestuur een ledenvergadering bijeenroepen op een termijn van

mínder dan 10 weken. ln dat geval stelt het partijbestuur, na raadpleging van het presidium, een

verkort tijdschema vast, dat zo spoedig mogelijk aan de leden wordt bekendgemaakt.

Artikel3. Orde

1. De ledenvergadering beslist zelf over zijn orde. Deze orde mag niet in strijd zijn met de wet, de

statuten of het huishoudel'rjk reglement.

2. De ledenvergadering kan besluiten, voorstellen die het te laat hebben bereikt in behandeling te
nemen.

3. Het vorige lid geldt niet voor voorstellen tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk

reglement en een voorstel om de vereniging te ontbinden.

Artikel 4. Ledenvergadering op initiatief van leden

1. Een ledenvergadering, bijeen te roepen door leden overeenkomstig artikel 8 lid 2 van de statuten,

kan worden bijeengeroepen door schriftelijke of elektronische uitnodiging aan alle leden. Degenen

die deze ledenvergadering bijeenroepen leveren de te verzenden stukken aan bij het Team van

EenUtrecht. Het Team verzorgt de uitnodiging.

2. De uitnodiging moet in elk geval vermelden:

a. de datum van de ledenvergadering {ten minste dertig dagen na verzending van de uitnodiging) en

de plaats, het adres en de begintijd;

b. namen en woonplaatsen van degenen die de ledenvergadering bijeenroepen;

c. een verwijzing naar artikel 8 lid 2 van de statuten en een opgave van data en feiten, op grond

waarvan dat artikellid van toepassing wordt geachq

d. een aanduiding van de te behandelen onderwerpen.

3. Degenen die de extra ledenvergadering bijeenroepen dragen zorg voor het opmaken van een

verslag. Z'rj verstrekken dit binnen een maand aan het partijbestuur.
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HOOFDSTUK 2. VASTSTELLING VAN DE KANDIDATENLIJST VOOR DE GEMEENTERAAD VAN UTRECHT

Artikel5. Protocollen

1. Het partijbestuur stelt een integriteitsprotocol vast. Daarin wordt geregeld hoe de

verantwoordelijke kandidatencommissie de integrÍteit van kandidaten beoordeelt.

2. Het partijbestuur stelt een gegevensprotocol vast, waarin geregeld wordt welk orgaan, na afloop

van de werkzaamheden van functioneringscommissies en kandidatencommissies, verantwoordelijk is
voor het bewaren van verslagen en andere vertrouwel'ljke gegevens die bij de werkzaamheden zíjn

verzameld, wie toegang hebben tot die gegevens, en wanneer ze worden vernietigd.

Artikel 6. Verkiezingsplan

1. Het partijbestuur stelt het verkiezingsplan vast. Dit bevat in elk geval de termijn waarbinnen leden

zich kandidaat kunnen stellen en de termijn waarbinnen de kandidatenlijst wordt gepresenteerd.

2. Het partfibestuur beslist over de lengte van de lijst en benoemt een commissie die voor deze

verkiezingen de kandidaten selecteert {de kandidatencommissie}. Deze commissie werkt onder
verantwoordelijkheid van het partijbestuur.

ArtikelT. Het opstellen van de kandidatenlijst

1. leder lid kan worden voorgedragen door tenminste 10 andere leden.

2. Een lid kan voorts worden voorgedragen door de kandidatencommissie. De commissie draagt geen

kandidaten voor als problemen rond haar of zijn integriteit een ernstig risico vormen.

3. De kandidatencommissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van het integríteitsprotocol. ls zij

van oordeel dat problemen rond de integriteit van een kandidaat een ernstig risico vormen, dan laat

zij die kandidaat niet toe tot de stemming op de ledenvergadering. De kandidaat kan dat oordeel ter
toetsing voorleggen aan de commissie voor geschil en beroep. De commissie voor geschil en beroep
kan bepalen dat de kandidaat wordt toegelaten tot de stemming. Voor de kandidaten bekend

worden gemaakt krijgen zij de gelegenheíd zich terug te trekken.

4. De commissie beoordeelt alle kandidaten die tot de stemming zijn toegelaten op hun geschiktheid.

Daartoe bevraagt z'tj de kandidaten zo nodig op hun kennis en vaardigheden, trekt zij zo nodig

opgegeven referenties na en wint zij informatie in over de kandidaten.

5. Daarna stelt de commissie een advies op over alle kandidaten en geeft zij een advies over de

volgorde van de kandidatenlijst. Daarb'rj let de commiisie op diversiteit, spreiding over deskundigheid
en ervaring en teamrollen. De commissie stelt alle kandidaten vertrouwelijk op de hoogte van de

adviezen. Zij krijgen de gelegenheid zich terug te trekken.

6. Kandidaten die lijst zijn geplaatst, kunnen hun kandidatuur handhaven. Kandidaten die

kunnen zich kandidiat stellen voor hogere plaatsen.
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7. De kandidatencommissíe maakt de conceptkandidatenlijst, de namen van alle kandidaten en de

adviezen bekend.

Artikel 8. Vaststelling van de kandidatenlijst op de ledenvergadering

1. Als de kandidatenlijst word vastgesteld op de ledenvergadering, gelden de volgende regels.

2. Er wordt per plaats gestemd, te beginnen met plaats één. De leden brengen een stem uit op de

kandidaat van hun voorkeur, of zij kunnen aangeven dat zij geen van de kandidaten steunen. Blanco

stemmen zijn niet toegestaan, onthoudingen tellen niet mee voor de uitslag.

3. De ledenvergadering besluit over het aantal plekken waarover apart wordt gestemd. De

ledenvergadering kan besluiten het resterende deel van de lijst ín één keer vast te stellen of het

partijbestuur daartoe te machtigen.

4. Bij meerdere kandidaten is een kandidaat direct gekozen als deze de absolute meerderheid haalt.

Haalt geen van de kandidaten een absolute meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen de

twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Bij een gelijk stemmenaantal beslist het lot.

5. ls voor een functie maar één kandidaat gesteld, dan wordt die benoemd bij acclamatie. Als echter

één lid om stemming vraagt, wordt schriftelijk of elektronisch gestemd. De kandidaat is gekozen als

het aantal stemmen voor de kandidaat groter is dan het aantal stemmen tegen.

6" Elke kandidaat kan zich op elk moment terugtrekken.

7. Het bestuur draagt zorgt voor het inleveren van de kandidatenlijst.

Artikel9, lntern debat

1. Het partijbestuur stelt een regeling partijbrede discussies vast.

2. De regeling waarborgt een effectieve betrokkenheid van leden en andere geïnteresseerden bij

meningsvorming over voor de partij relevante onderwerpen van discussie.

Artikel 10. Functioneringscommissie

1. Het partijbestuur stelt een functioneringscornmíssie in voor de fractie in de gemeenteraad van

Utrecht.

2. De functioneringscommissie voert tenminste jaarlijks een gesprek met alle leden van de fractie.

Artikel 11. Na de verkiezingen

Als EenUtrecht deelneemt aan de collegeformatie neemt een vertegenwoordiger van het

interne bespreklngen en de selectiegesprekken met de kandidaten
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HOOFDSïUK 3. PARTUORGANEN

Artikel 12. Verkiezing van de commissie voor geschil en beroep, de kandidatencommissie, de

programmacommissie en het presidium

1. De hier genoemde organen hebben de volgende grootte:
./ commissie voor geschil en beroep: 1-3 leden
/ kandidatencommissie: 3-5 leden
,l functioneringscommissie: 1-3 leden
{ programmacommissie; 3-7 leden
,/ presidium:1-3leden

2. De leden van deze organen worden voor drie jaar gekozen door de ledenvergadering steeds op

voordracht of met advies van het partijbestuur.

Artikel 13. Taken van het partijbestuur

Het partijbestuur:

a. stelt de accountant aan en keurt de begroting goed;

b. brengt tijdig een advies uit aan de ledenvergadering over het goedkeuren van het jaarverslag over

het afgelopen jaar;

c. keurt het jaarwerkplan goed en evalueert dit;

d. bewaakt de implementatie en de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering;

e. organiseert alles wat nodig is voor het goed functioneren van de vereniging.

Artikel 14. Samenstelling en verkiezing van het partijbestuur

1. Het partijbestuur telt tenminste drie en maximaal zeven leden, waaronder een voorzÍtter, een

secretaris en een penningmeester, die voor maximaal vijf jaar worden gekozen en nadien nog

éénmaal kunnen worden gekozen voor een tweede termijn van maximaalvijf jaar.

2. Er wordt per functie gestemd. De leden brengen een stem uit op de kandidaat van hun voorkeul
of zij kunnen aangeven dat zij geen van de kandidaten steunen. Blanco sternmen z'rjn niet toegestaan,

onthoudingen tellen niet mee voor de uitslag.

Artikel 15. Kandidaatstelling voor vacante functies in het partijbestuur

1. leder lid kan zich aanmelden voor een functie in het partijbestuur

2. De kandidatencommissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van het integriteitsprotocol. ls zij

van oordeel dat problemen rond de integriteit van een kandidaat een ernstig risico vormen, dan laat

zij die kandidaat niet toe tot de stemming op de ledenvergadering. De kandidaat kan dat oordeelter
toetsíng voorleggen aan de commissie voor geschil en beroep. De commissie voqr geschil en beroep

kan bepalen dat de kandidaat wordt toegelaten tot de stemming op de ledenvergadering.

voorgedragen door de kandidatencommissie. De commissie draagt geen

ls lemen rond haar of zijn integriteit een ernstig risico vormen.
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4. De commissie beoordeelt alle kandidaten die tot de stemming zijn toegelaten op hun geschiktheid

Daartoe bevraagt zij de kandidaten zo nodig op hun kennis en vaardigheden, trekt z'rj zo nodig

opgegeven referenties na en wint zij informatie in over de kandidaten.

5. Daarna stelt de commissie een voordracht op, waarin voor elke vacante bestuursfunctie een of
meer geschikte kandidaten worden genoemd. Daarb'rj let de commissie op diversiteit, spreiding over

deskundigheid en ervaring, en teamrollen. De commissie stelt de kandidaten vertrouwelijk van haar

oordeel op de hoogte. Zij krijgen de gelegenheid zich terug te trekken.

6. Kandidaten kunnen zich kandidaat stellen voor andere vacante bestuursfuncties dan hen zijn

toebedeeld in de voordracht. Kandidaten die zich bij de commissie hebben aangemeld, maar niet op

de voordracht z'tjn geplaatst, kunnen zich kandidaat stellen voor een of meer door hen op te geven

vacante bestuursfuncties.

7. De commissie maakt bekend wie kandidaat is voor welke functies, met de adviezen

Artikel 16. Werkgroepen

1. Leden van EenUtrecht kunnen zich organiseren in werkgroepen, die actief zijn rond een politiek

thema of op basis van deskundigheid.

2. Het partijbestuur ziet toe op het functioneren van deze werkgroepen, en kan hiertoe een protocol

opstellen.

3. Het partijbestuur kan besluiten tot subsidiëring of ondersteuning van deze werkgroepen.

HOOFDSTUK 4. VASTSTELLING VAN HET PARTIJ. EN VERKIEZINGSPROGRAMMA

Artikel 17. Programma EenUtrecht politiek

1.. Voorafgaand aan elke verkiezingen wordt t'rjdig door de ledenvergadering een partijprogramma en

daa rmee ook een verkiezingsprogramma vastgesteld.

2. Eerste stap in het opstellen van het partijprogramma is benoemen van programmacommissie door
de ledenvergadering op voordracht van het partijbestuur. De programmacommissie schrijft een
partijprogramma uit en legt deze tijdig voor aan de ledenvergadering; samen met een advies van het
partijbestuur. De ledenvergadering stelt het partrj- en verkiezingsprogramma vast.
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