Afdelingsreglement DENK
I. Inleidende Bepalingen
Artikel 1. Definities
In dit reglement zijn definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement en de statuten van politieke beweging DENK
(hierna te noemen DENK) geldend. Aanvullend hierop, verstaan wij onder:
a.
b.
c.
d.
e.

fractie: de fractie van DENK in de gemeenteraad of provincie;
lokale ledenvergadering: de ledenvergadering van de afdeling;
bestuur: het bestuur van de afdeling;
huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van DENK;
afdeling: de afdeling van DENK in de gemeente of provincie.

Artikel 2. Geldigheid
Dit reglement geldt voor alle lokale afdelingen van DENK.

II. Lokale Ledenvergadering
Artikel 3. De lokale ledenvergadering
1.

De lokale ledenvergadering wordt gevormd door de betalende leden die in de afdeling
woonachtig zijn en minimaal twee (2) maanden lid zijn. Voor de afdeling is zij op lokaal niveau het hoogste orgaan inzake
alle aangelegenheden op politiek en organisatorisch terrein, voor zover die niet door statuten, huishoudelijk reglement of
dit reglement aan andere organen zijn opgedragen.

2.

De lokale ledenvergadering heeft tenminste tot taak:

		
a.
		
b.
			
			
		
c.
		
d.
		
e.
		
f.
		
g.

het voordragen van kandidaten voor het afdelingsbestuur aan het landelijk bestuur van DENK;
het benoemen van commissieleden ten behoeve van het verkiezingsprogramma, kandidaatstelling voor lokale
verkiezingen en andere commissies van wie de taken volgens het huishoudelijk reglement of statuten
niet aan een ander orgaan toekomen;
het vaststellen van het verkiezingsprogramma van de afdeling ter voorlegging aan het landelijk bestuur van DENK;
het vaststellen van de afdelingsbegroting en het goedkeuren van de jaarrekening;
het nemen van overige politieke, organisatorische en financiële besluiten;
het vaststellen van het secretarieel- en financieel jaarverslag;
het benoemen van bestuursleden. Hiervoor dienen ten minste 20 leden aanwezig te zijn.

Artikel 4. Bijeenkomen lokale ledenvergadering
1.

De lokale ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en wordt tenminste veertien (14) dagen tevoren 		
schriftelijk aan de adressen van de lokale leden aangekondigd.

2.

Voorts kan de lokale ledenvergadering ter behandeling van een of meer aangegeven onderwerpen binnen drie (3) weken
bijeengeroepen worden op verzoek van:

		
		
		
3.

a.
b.
c.

het bestuur;
het landelijk bestuur DENK;
op aanvraag van een derde (1/3) deel van de lokale leden.

Ieder lid kan tot de aanvang van de lokale ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur in de uitnodiging vaststelt,
voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze amendementen en moties
moeten zijn ondertekend door tenminste vijf (5) leden van de afdeling. De lokale ledenvergadering beslist op welke wijze
de voorstellen in behandeling worden genomen.

III. Het afdelingsbestuur
Artikel 5a. Samenstelling bestuur
1.

Het afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden bestaande uit minimaal een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.

2.

Bestuursleden worden gekozen, door de lokale leden van DENK die langer dan twee (2) maanden lid zijn, voor een termijn
van drie (3) jaar en zijn eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. Alleen leden die minimaal een jaar lid van DENK 		
zijn, kunnen zitting in het bestuur nemen. Het landelijk bestuur kan op grond van zwaarwegende redenen dit besluit 		
terugdraaien.

Artikel 5b. Benoeming bestuur
1.

Het eerste bestuur wordt benoemd voor één (1) jaar door het landelijk bestuur van DENK.

2.

Elk daaropvolgend bestuur wordt op voordracht van het lokale bestuur aan de lokale ledenvergadering voorgedragen.

3.

De lokale ledenvergadering benoemt het bestuur met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Artikel 6. Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur
1. Het bestuur is er primair om:
		
a. de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
		
b. initiatieven te nemen en randvoorwaarden te creëren om tot een goed politiek debat te komen;
		
c. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het 		
			
verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
		
d. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de
			
partij aanmelden;
		
e. de campagne op lokaal niveau te organiseren en te stroomlijnen door bijvoorbeeld in verkiezingstijd een 		
			
campagnecoördinator aan te stellen;
		
f.
de diversiteit van de afdeling te bevorderen en bewaken.
2. Het bestuur heeft tenminste tot taak:
		
a. het bijeenroepen van de lokale ledenvergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
		
b. het verzorgen van de communicatie met de leden enerzijds en andere partijorganen anderzijds;
		
c. in het geval van deelname aan verkiezingen zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het
			
daarbij betrekken van de fractie en kandidaten;
		
d. het vertegenwoordigen van de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
		
e. het bevorderen van de ondersteuning van de fractie;
		
f.
het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlijke activiteiten;
		
g. organiseren van lokale commissies voor het verkiezingsprogramma, kandidaatstelling en campagne.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan het landelijk bestuur inzake:
		
a. de organisatie en de reglementen;
		
b. het verkiezingsprogramma voor verkiezingen binnen de afdeling;
		
c. een conceptkandidatenlijst voor lokale verkiezingen welke samengesteld wordt aan de hand van het advies van de
			
lokale kandidaatstellingscommissie.

Artikel 7. Verantwoording
Het bestuur legt verantwoording af aan het landelijk bestuur van DENK. Hiervoor heeft het bestuur eerst overeenstemming
weten te bereiken met de leden van de afdeling middels een lokale ledenvergadering.
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Artikel 8. Financiële aangelegenheden
1. De geldelijke middelen van de afdeling bestaan uit:
		
a. minimaal 50% uit de contributiegelden van leden uit de betreffende gemeente of provincie;
		
b. subsidies van het landelijk bestuur;
		
c. schenkingen;
		
d. overige baten.
2.

Jaarlijks, voor het einde van het jaar, legt het bestuur de lokale ledenvergadering en het landelijk bestuur van DENK ter
goedkeuring een begroting voor het volgende jaar voor.

3.

Jaarlijks, uiterlijk vijf (5) maanden na het begin van het opvolgende jaar, legt de penningmeester het exploitatieoverzicht
over het jaar ervoor, met toelichting, aan de lokale ledenvergadering en het landelijk bestuur van DENK voor.
De toelichting op de jaarrekening bevat onder meer een lijst van alle schenkingen aan de partij van duizend (1.000) euro
of meer.

4.

Het afdelingsbudget wordt door het landelijk bestuur aan de lokale afdelingen beschikbaar gesteld. Het afdelingsbestuur
gebruikt het budget voor afdelingszaken, verkiezingen, campagnes en andere aan de partij gerelateerde zaken.

IV. Verkiezingen
Artikel 9. Verkiezingen
Wanneer het landelijk bestuur besluit tot deelname heeft het bestuur de volgende taken:
a.
b.
c.
		

het maximale aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst ingevolge de kieswet;
het minimaal en maximaal aantal te vermelden kandidaten op het stembiljet als bedoeld in art. 14;
voordragen van leden voor de kandidaatstellingscommissie en een programmacommissie ter goedkeuring aan
de lokale ledenvergadering.

Artikel 10. Verkiezingsprogramma
1.

Uiterlijk vijf (5) maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen of de provinciale statenverkiezingen kan de lokale 		
ledenvergadering indien gewenst een programmacommissie instellen.

2.

De programmacommissie heeft tot taak:

		
a.
			
		
b.
			
		
c.
			

het schrijven van het conceptverkiezingsprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen of 		
provinciale statenverkiezingen;
het tijdig voorleggen hiervan aan het bestuur, teneinde het bestuur in de gelegenheid te stellen een voorstel aan
de besluitvormende lokale ledenvergadering voor te leggen;
het in de lokale ledenvergadering adviseren aan de leden omtrent ingediende moties en amendementen op het
programma.

3.

Het verkiezingsprogramma ten behoeve van de verkiezingen voor de gemeenteraad of provinciale staten wordt als concept
vastgesteld door de lokale ledenvergadering en ter goedkeuring voorgelegd aan het landelijk bestuur van DENK.

4.

De ontwerptekst voor het verkiezingsprogramma dient uiterlijk één (1) week schriftelijk voor de lokale ledenvergadering in
het bezit van de leden te zijn.

5.

Kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad of de provinciale staten zijn gehouden het
verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren.
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Artikel 11. De verkiezingscommissie
1.

Uiterlijk drie (3) maanden voor de verkiezingen van de gemeenteraad of de provinciale staten stelt het bestuur 		
een verkiezingscommissie ad hoc in. De lokale ledenvergadering kan ook besluiten het bestuur aan te wijzen als 		
verkiezingscommissie. Een bestuurslid dat zich op een verkiesbare plaats kandidaat heeft gesteld neemt geen deel aan de
beraadslagingen en besluitvorming omtrent de desbetreffende interne verkiezingen.

2.

De verkiezingscommissie telt drie (3) of vijf (5) leden.

3. De verkiezingscommissie heeft tot taak:
		
a. de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten;
		
b. de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden (tijdens lokale ledenvergadering) na overleg met de
			
kandidaatstellingscommissie welke is belast met de selectie van kandidaten;
		
c. de kandidatenlijst dient het aantal kandidaten te omvatten, zoals vastgesteld conform artikel 9.

Artikel 12. Verantwoordelijkheid bestuur voor verkiezingsprocedures
1.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de verkiezingsprocedures.

2.

Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat slechts die kandidaten op vertegen-woordigende lijsten worden geplaatst die
voldoen aan de wettelijke vereisten voor verkiezing.

3.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een kandidatenprofiel.

Artikel 13. Profiel
Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor de gemeenteraad of de provinciale staten wordt door het bestuur voor de opening
van de interne kandidaatstelling een profiel van de te kiezen lijsttrekker en een profiel van de te kiezen kandidaten ter
beschikking gesteld aan de kandidaatstellingscommissie welke belast is met de selectie van kandidaten. In het profiel van de te
verkiezen kandidaten wordt tevens aangegeven over welke deskundigheid een fractie in ieder geval moet beschikken.

Artikel 14. Informatieplicht
De verkiezingscommissie maakt bij opening van de kandidaatstelling het volgende bekend aan de leden:
a. de besluiten als bedoeld in artikel 9;
b. de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing;
c. de peildata voor het stemrecht (bij lokale ledenvergaderingen);
d. de wijze van aanmelding;
e. verklaring van de kandidaten al dan niet bereid te zijn toepassing te geven aan een door de lokale ledenvergadering
		
vastgestelde regeling van afdracht van leden van de fractie;
f.
de datum waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten bij de leden zullen zijn;
g. de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd;
h. het aanmeldingsadres.

Artikel 15. Voorwaarden bij kandidaatstelling en onverkiesbare plaatsen
1.

Op de ‘dag der kandidaatstelling’ welke aangegeven wordt door de Kieswet dient de kandidaat te voldoen aan de wettelijk
vereiste voorwaarden om in het vertegen-woordigende lichaam te worden gekozen, met dien verstande dat aan de
wettelijke voorschriften met betrekking tot de minimumleeftijd op de dag van de verkiezing moet zijn voldaan.

2.

Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat een voorkeur uitspreekt voor een onverkiesbare plaats op de
kandidatenlijst wordt na afloop van de interne verkiezingen door de betreffende verkiezingscommissie onder aan de
kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen geplaatst.

3.

Alle potentiële kandidaten, welke hiervoor zijn geselecteerd door de kandidaatstellingscommissie ondergaan het DENK
Academy traject alvorens zij kandidaat raadslid of statenlid zijn.

Artikel 16. De lijsttrekker
De lijsttrekker wordt voorgedragen aan het landelijk bestuur van DENK en in overleg met het bestuur gekozen uit degenen die
zich daarvoor kandidaat hebben gesteld.
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Artikel 17. Stemming
1.

De lokale kandidaatstellingscommissie stelt de conceptkandidatenlijst voor aan het bestuur. Het bestuur legt de 		
conceptkandidatenlijst voor aan de lokale ledenvergadering.

2.

Na goedkeuring door de lokale ledenvergadering telt het bestuur de conceptkandidatenlijst voor aan het landelijk bestuur.
Na overleg maakt het lokale bestuur de uitslag bekend aan de kandidaten en de leden.

Artikel 18. Voorkeursacties
1.

Het houden van voorkeursacties ten gunste van een of meer kandidaten voor vertegenwoordigende functies namens de
partij is toegestaan, onder de voorwaarde dat er op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten wordt 		
gesproken of gehandeld in woord en geschrift.

2.

Voorkeursacties zoals bedoeld in het vorige lid dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur
kan nadere regels stellen over de wijze van uitvoering van voorkeursacties teneinde onevenredige benadeling van andere
kandidaten te voorkomen en ter invulling van zijn bevoegdheid tot het verlenen van goedkeuring.

3.

Daarnaast zijn kandidaten gerechtigd de eigen kandidatuur op de lokale ledenvergadering kenbaar te maken
en toe te lichten.
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