HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS NOORD-HOLLAND
Artikel 1. Algemeen
De landelijke statuten van Vereniging GroenLinks en het landelijke huishoudelijk reglement
zijn van toepassing op de afdeling. De bepalingen in dit reglement zijn een aanvulling hierop.
Artikel 2. Provinciale ledenvergadering
1. Het bestuur van de afdeling schrijft ten minste een maal per jaar een provinciale
ledenvergadering uit. Indien tenminste 30 leden het bestuur schriftelijk gemotiveerd daarom
vragen, schrijft het bestuur binnen vier weken een provinciale ledenvergadering uit.
2. De provinciale ledenvergadering bepaalt of de kandidatenlijst voor de verkiezingen van
Provinciale Staten wordt vastgesteld door middel van een kandidatenreferendum of tijdens
een ledenvergadering.
3. De provinciale ledenvergadering benoemt de programmacommissie en stelt het
verkiezingsprogramma vast.
4. De provinciale ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement van de afdeling vast.
5. Stemmingen geschieden volgens het landelijke huishoudelijk reglement. Tijdens de
provinciale ledenvergadering kunnen leden alleen in persoon stemmen, stemmen bij
volmacht is niet mogelijk.
Artikel 3. Samenstelling en verkiezing bestuur van de afdeling
1. Het bestuur van de afdeling bestaat uit minimaal drie leden en maximaal negen leden.
2. De provinciale ledenvergadering stelt het profiel en de criteria voor bestuursleden vast.
3. De provinciale ledenvergadering benoemt de bestuursleden op schriftelijke voordracht
van een kandidatencommissie. Het bestuur stelt de kandidatencommissie in.
4. De benoeming van het bestuur gebeurt minimaal een jaar voor de provinciale
verkiezingen en binnen een jaar na de provinciale verkiezingen. Leden van het bestuur
worden benoemd voor twee jaar.
5. De voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd.
6. Indien het bestuur uit minder dan 9 leden bestaat, kan het bestuur gemotiveerd
kandidaten voordragen aan de provinciale ledenvergadering voor een tussentijdse
benoeming. Bij een tussentijdse benoeming wordt een lid benoemd tot het einde van de
oorspronkelijke zittingsperiode.
Artikel 4.
1. In die gevallen waarin de landelijke statuten, het landelijke huishoudelijk reglement en het
huishoudelijk reglement van GroenLinks Noord-Holland niet voorzien, beslist het bestuur
van de afdeling.
Vastgesteld door de PLV d.d. 13 april 2009

Toelichting huishoudelijk reglement GroenLinks Noord-Holland
Het reglement van Noord-Holland is aanvullend op de bepalingen in de landelijke statuten
en het landelijk huishoudelijk reglement. Onderstaand wordt dit toegelicht. Het
huishoudelijk reglement van Noord-Holland is nergens strijdig met de landelijke regelingen.
Toelichting bij artikel 1. Algemeen
1. Dit artikel is opgenomen ter verduidelijking.
Toelichting bij artikel 2., over de provinciale ledenvergadering
1. De PLV moet volgens de landelijke regels minimaal een keer per jaar worden gehouden
(HH GL art. 88). In de landelijke regels staat dat een extra vergadering moet worden
uitgeschreven als vijf procent van leden hierom vraagt (HH GL art. 87). Dat zijn bij een grote
provincie als NH 250 leden. Dat is een zeer hoge drempel. In dit reglement is de drempel
verlaagd tot tenminste 30 leden.
2. De kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten wordt volgens de landelijke
regels vastgesteld tijdens een ledenvergadering of door middel van een
kandidatenreferendum. Er is niet bepaalt wie beslist welke procedure wordt gevolgd.
Landelijk bepaalt het congres of er een referendum wordt gehouden of niet. In lijn hiermee
doet de PLV dit bij de provincie. In bijlage 2 staat het verkiezingsreglement dat vervolgens
moet worden gevolgd.
3. In het landelijk huishoudelijk reglement is niet bepaald wie de programmacommissie
benoemt en het verkiezingsprogramma vaststelt. In lijn met de rol van het congres, doet de
PLV dit bij de provincie.
4. In het landelijk huishoudelijk reglement staat dit niet duidelijk. Omdat in dit regelement
ook bepalingen zijn opgenomen over de verkiezing van het bestuur, moet de PLV dit
reglement vaststellen (HH GL art. 75).
5. De regels rond stemmingen zijn geregeld het huishoudelijk reglement in het hoofdstuk
"Stemmingen" (HH GL art. 42-48 – zie bijlage 2). Hierin is onder meer bepaald dat over
personen schriftelijk wordt gestemd. Alleen al er een voor plaats of functie van het slechts
één kandidaat beschikbaar is, kan de kandidaat bij acclamatie worden gekozen. Stemmen bij
volmacht is niet geregeld in het landelijk huishoudelijk reglement. Voor de duidelijkheid is
deze bepaling opgenomen.
Toelichting bij artikel 3., over de samenstelling en verkiezing van het bestuur
1. Volgens de landelijk regels bestaat een bestuur uit ten minste drie leden (HH GL art. 24).
Dit artikel is opgenomen om het maximum aantal leden vast te leggen.
2. Voor de verkiezing van het bestuur mag de PLV een eigen procedure vaststellen, zolang dit
niet afwijkt van de artikelen in het hoofdstuk "Stemmingen" (HH GL art. 75, zie bijlage 2).
Om een zorgvuldige procedure te waarborgen stelt de ledenvergadering het profiel en de
criteria vast.
3. Eveneens om een zorgvuldige procedure te waarborgen, wordt de voordracht gedaan
door een kandidatencommissie. Om praktische redenen stelt het bestuur de
kandidatencommissie in.
4. In overeenstemming met de landelijke regels, wordt het bestuur in zijn geheel iedere
twee jaar benoemd. Om te zorgen dat het bestuur ruim voor de provinciale verkiezingen
wordt benoemd, is voor dit tijdpad gekozen.

5. De landelijke regels zeggen niets over het in functie benoemen van bestuursleden van
afdelingen. Gezien de bijzondere verantwoordelijkheden van de voorzitter en de
penningmeester, worden deze in Noord-Holland in functie benoemd.
6. Indien een bestuur voor twee jaar wordt benoemd, kunnen er tussentijds vacatures
ontstaan of kan er reden zijn om het bestuur tussentijds te versterken. Daarbij wordt er niet
standaard gewerkt met een kandidatencommissie, het bestuur doet de voordracht. Volgens
de landelijke regels wordt de kandidaat bij een tussentijdse benoeming, tot het einde van de
oorspronkelijke zittingsperiode benoemd (HH GL art. 26), dus tot het einde van de
oorspronkelijke twee jaar.
Bijlage 1. VERKIEZINGSREGLEMENT PROVINCIALE STATEN
Uit: landelijk Huishoudelijk reglement GroenLinks, versie vastgesteld op 3 maart 2013
Artikel 60.
De kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten wordt vastgesteld tijdens een
ledenvergadering of middels een kandidatenreferendum. De ledenvergadering of de
vaststelling van de uitslag van het referendum vindt uiterlijk zes weken voor de dag van de
kandidaatstelling, zoals bedoeld in de Kieswet, plaats. De datum van de ledenvergadering of
de periode waarin het referendum plaatsvindt wordt bepaald en tijdig gepubliceerd door het
provinciaal bestuur.
Artikel 61.
Ter voorbereiding van de samenstelling van de kandidatenlijst geldt het volgende
tijdschema:
1. Uiterlijk zeven maanden voor de ledenvergadering of het kandidatenreferendum roept
het provinciaal bestuur de leden in de provincie op kandidaten te stellen voor het
lidmaatschap van Provinciale Staten.
2. Tot uiterlijk drie maanden voor de ledenvergadering of het kandidatenreferendum
kunnen de leden uit de provincie schriftelijk en ondertekend namen van kandidaten
indienen bij het provinciaal bestuur.
3. Tot uiterlijk twee maanden voor de ledenvergadering of het kandidatenreferendum
hebben de gestelde kandidaten gelegenheid bij het provinciaal bestuur hun
bereidverklaringsformulier in te dienen. Een kandidaat die niet reageert of de genoemde
termijn overschrijdt wordt geacht niet te hebben bewilligd.
4. Uiterlijk tien dagen voor de ledenvergadering of het kandidatenreferendum worden de
gegevens van de kandidaten, eventueel aangevuld met een advies van het provinciaal
bestuur, schriftelijk voorgelegd aan alle in de provincie woonachtige leden.
5. Ter uitvoering van de onder 1 t/m 4 genoemde bepalingen benoemt de provinciale
ledenvergadering een kandidatencommissie.
6. Indien een kandidatenreferendum wordt georganiseerd stelt het provinciaal bestuur een
referendumcommissie in conform artikel 62.
Artikel 62.
1. Het bestuur draagt de organisatie van het kandidatenreferendum op aan een
referendumcommissie. De commissie is verantwoordelijk voor de bekendmaking van het
tijdschema, het verloop van de stemming en de vaststelling van de uitslag van het
referendum.
2. De referendumcommissie bestaat uit vijf leden. Het bestuur benoemt de leden van de
commissie voor een termijn van vier jaar en legt het mandaat van de commissie vast. De

referendumcommissie legt haar werkwijze vast in een protocol. Het protocol wordt
vervolgens door het bestuur vastgesteld.
4. Indien de juistheid van de uitslag van het kandidatenreferendum wordt betwist dient
binnen 24 uur na de bekendmaking beroep te worden ingesteld bij de
referendumcommissie.
Artikel 63.
1. De provinciale ledenvergadering bepaalt het aantal namen op de kandidatenlijst, met
inachtneming van het maximum dat de Kieswet voorschrijft.
2. De provinciale ledenvergadering kan besluiten per kieskring verschillende lijsten in te
dienen en/of onderscheid te maken tussen kop- en aanbevelingsplaatsen.
3. Indien de kandidatenlijst tijdens een ledenvergadering wordt vastgesteld, wordt tijdens de
ledenvergadering voor de kopplaatsen per plaats gestemd. De provinciale ledenvergadering
kan besluiten voor de aanbevelingsplaatsen een blokstemming te houden.
4. Voor de onder 1, 2 en 3 bedoelde besluiten doet het provinciaal bestuur (of de
kandidatencommissie, wanneer deze is ingesteld) een voorstel.
Artikel 64.
Het provinciaal bestuur draagt zorgt voor de vaststelling, inlevering en verbinding van de
kandidatenlijsten, met inachtneming van de desbetreffende voorschriften uit de Kieswet.
Bijlage 2. STEMMINGEN
Uit: Landelijk Huishoudelijk reglement GroenLinks, versie vastgesteld op 3 maart 2013
Artikel 42.
Over personen wordt schriftelijk of elektronisch gestemd. Indien voor een plaats of functie
van het congrespresidium of de commissie voor geschil en beroep slechts één kandidaat
beschikbaar is, kan deze bij acclamatie worden gekozen. Blanco stemmen tellen mee voor
het bepalen van de uitslag van de stemming. De vergadering benoemt een stembureau van
drie leden om de stemmingen te leiden en de uitslag ervan te bepalen.
Artikel 43.
Over zaken wordt gestemd met behulp van een stemkaart of, indien voor de desbetreffende
vergadering geen stemkaarten zijn uitgereikt, bij handopsteken. Tenzij in de statuten of het
huishoudelijk reglement anders is bepaald, wordt besloten bij meerderheid van stemmen.
Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan, tenzij ten minste één stemgerechtigd lid van de
vergadering vraagt om hoofdelijke stemming. Onthoudingen tellen niet mee voor het
bepalen van de uitslag van de stemming.
Artikel 44.
Om gekozen te zijn moet een kandidaat ten minste de helft van het aantal uitgebrachte
stemmen op zich hebben verenigd, tenzij daarover elders in dit reglement een andere
bepaling is opgenomen. Als bij de eerste stemming geen der kandidaten gekozen is, vindt
herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Mocht
ook bij herstemming geen van beide kandidaten de meerderheid van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen hebben behaald, is geen der kandidaten gekozen en wordt de vergadering
geschorst. Vervolgens wordt opnieuw gestemd over deze niet-ingevulde plaats. Aan de
stemming kunnen ook kandidaten deelnemen die wel zijn voorgedragen door de
kandidatencommissie maar zich niet eerder voor deze plaats verkiesbaar hebben gesteld. Als
vervolgens niet een van de aan de stemming deelnemende kandidaten tenminste de helft
van de stemmen krijgt, vindt er tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen een
herstemming plaats. Bij de herstemming tussen de 2 kandidaten met de meeste stemmen is

vervolgens de kandidaat met het hoogste aantal stemmen gekozen, ook als de verkozene
niet ten minste de helft van de stemmen heeft behaald. Bij een gelijk aantal stemmen beslist
het lot.
Artikel 45.
Bij de vaststelling van een kandidatenlijst wordt (behalve wanneer een blokstemming van
toepassing is) per plaats gestemd, te beginnen met de eerste.
Artikel 46.
Bij een blokstemming voor de vaststelling van een kandidatenlijst zijn die kandidaten
gekozen, die achtereenvolgens de meeste stemmen op zich hebben verenigd, tot het aantal
te vervullen plaatsen bereikt is. Om in een blokstemming gekozen te zijn moet een kandidaat
echter ten minste een derde van het aantal uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd.
Als ten gevolge van deze bepaling niet alle vacante plaatsen vervuld kunnen worden, worden
deze niet ingevuld.
Artikel 47.
Bij een blokstemming voor de verkiezing van een bestuur of een ander partijorgaan zijn die
kandidaten gekozen, die achtereenvolgens de meeste stemmen op zich hebben verenigd, tot
het aantal te vervullen plaatsen bereikt is. Om in een blokstemming gekozen te zijn moet
een kandidaat echter ten minste een derde van het aantal uitgebrachte stemmen op zich
hebben verenigd. Voor stemmingen waarbij er minimaal evenveel plaatsen beschikbaar zijn
als kandidaten geldt een kiesdrempel van 50%. Als ten gevolge van deze bepaling niet alle
vacante plaatsen vervuld kunnen worden, volgt per niet vervulde plaats herstemming tussen
de twee niet gekozen kandidaten die in de blokstemming het hoogst aantal stemmen
hebben gekregen, en wel op de wijze zoals geregeld in artikel 44 vanaf de tweede volzin.
Wanneer in die situatie in de eerste stemming te weinig kandidaten ten minste een derde
van het aantal uitgebrachte stemmen hebben behaald, vindt herstemming plaats tussen de
kandidaten en zijn degenen met de meeste stemmen gekozen.
Artikel 48.
Als bij een blokstemming voor de laatst beschikbare plaats op twee kandidaten een gelijk
aantal stemmen is uitgebracht beslist het lot.

