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Het HB stelt u voor de aanpassing van het Huishoudelijke regelement voor deze Algemene Vergadering te beperken tot 

• Aanvullen van omissies, waarvoor ook geen amendementen zijn ingediend. 

• Aanpassen van artikelen die niet kunnen wachten tot een volgende Algemene Vergadering. 

Voor de Algemene Vergadering, die gepland is op zaterdag 26 mei 2018, komt dan een verdergaande aanpassing. Bij de voorbereiding zal ook de Vernieuwingscommissie worden 

betrokken. 

 Indiener: Bestaande tekst Amendement/ voorgestelde tekst Preadvies Toelichting / motivatie preadvies 

M = Motie 

A = Amendement 

S = Sub 

amendement 

   Overnemen  

Afwijzen  

discussie met positief advies 

discussie met negatief 

advies 

 

HR 1.2.1.a.1 HB bijwonen van ledenvergaderingen en 

uitoefenen van stemrecht, waarbij 

het lid in provinciale algemene 

vergaderingen slechts stemrecht 

heeft in de provincie dan wel over 

onderwerpen met betrekking tot 

waterschap, het waterschapgebied 

waar het lid woonachtig is; 

Wijzigen in: 1.2.a.1 bijwonen van 

ledenvergaderingen en uitoefenen van 

stemrecht, waarbij het lid in de 

provinciale algemene vergaderingen 

slechts stemrecht heeft in de provincie 

dan wel over onderwerpen met 

betrekking tot waterschap, het 

waterschapgebied, of gemeente, waar het 

lid woonachtig is; 

  

HR 1.2.1.a.2 HB 

 

 Toevoegen: 1.2.a.2 Enkel 

stemgerechtigde, niet geschorste of per 

direct opgezegde, leden hebben 

stemrecht indien de contributie betaald is. 

  

      

HR 2.1.2.c HB kiest de leden en plaatsvervangende 

leden van de Commissie van Beroep; 

benoemt de leden en plaatsvervangende 

leden van de Commissie van Beroep; 

  

      

HR 2.1.2.j HB  Toevoegen 

v. Financiële Commissie 

vi. enig ander in te stellen commissie 

  

A HR 2.1.2.j.vi M. Baay enig ander in te stellen commissie enig ander in te stellen commissie waarvan 

de leden benoemd zijn door AV 

Overnemen  Toevoeging limiteert de plicht tot 

jaarverslag tot enkel commissies die 

door Algemene Vergadering zijn 

benoemd.  
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 Indiener: Bestaande tekst Amendement/ voorgestelde tekst Preadvies Toelichting / motivatie preadvies 

M = Motie 

A = Amendement 

S = Sub 

amendement 

   Overnemen  

Afwijzen  

discussie met positief advies 

discussie met negatief 

advies 

 

HR 3.1.1 HB De leden van het Hoofdbestuur 

worden door de Algemene 

Vergadering benoemd op basis van 

een voordracht van het Hoofdbestuur. 

De leden worden benoemd voor een 

periode van drie (3) jaar met de 

mogelijkheid tot een verlenging van 

één (1) maal drie (3) jaar. Een 

afgetreden bestuurslid is na één (1) 

jaar wederom verkiesbaar 

voor een periode van drie (3) jaar met 

verlenging 

De leden van het Hoofdbestuur worden 

door de Algemene Vergadering gekozen op 

basis van een voordracht van het 

Hoofdbestuur. De leden worden gekozen 

voor een periode van drie (3) jaar met de 

mogelijkheid tot een verlenging van één (1) 

maal drie (3) jaar. Een 

afgetreden bestuurslid is na één (1) jaar 

wederom verkiesbaar voor een periode van 

drie (3) jaar met verlenging 

 Formele wijziging. Het gaat om 

verkiezing en niet om benoeming. 

      

A HR 3.1.1 M Baay . 

 

‘Afgetreden bestuurslid is na 1 jaar 

herverkiesbaar’, is onnodig geworden gelet 

op veel breder kader. Voor bestuursleden 

die reeds 6 jaar hebben vol gemaakt 

moeten niet zo snel meer verkiesbaar zijn 

anders krijg je altijd dezelfde personen. Dat 

is waar we vanaf wilden. Voorstel: 

“herverkiesbaar na 3 jaar.” 

Ter discussie met negatief 

advies 

De wijziging van indiener beoogt een 

langere periode van 

onverkiesbaarheid.  

Vanwege het beperkte kader en het 

langduriger verlies van kennis en 

kunde lijkt me dit onverstandig gezien 

de huidige grootte van het 

ledenbestand. 

      

A HR 3.1.1 A van 

Wanrooij 

 wijzigen in:  

De leden van het Hoofdbestuur worden 

door de Algemene Vergadering in functie 

gekozen op basis van een voordracht van 

het Hoofdbestuur. De leden worden 

gekozen voor een periode van drie (3) jaar 

met de mogelijkheid tot een verlenging van 

één (1) maal drie (3) jaar. Een bestuurslid is 

na de maximale periode van verlenging 

minimaal één (1) jaar niet herkiesbaar in 

Ter discussie met positief 

advies  

Bevorderlijk voor de continuïteit en 

stabiliteit partij, verder: zie motivering 

indiener  
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 Indiener: Bestaande tekst Amendement/ voorgestelde tekst Preadvies Toelichting / motivatie preadvies 

M = Motie 

A = Amendement 

S = Sub 

amendement 

   Overnemen  

Afwijzen  

discussie met positief advies 

discussie met negatief 

advies 

 

dezelfde functie waarvan de periode en 

verlenging zijn verstreken.” 

      

M HR 3.3.1 (A 3.2.2  S 

Fekkes) 

S Fekkes  Nieuw artikel “Besluitvorming geschiedt bij meerderheid 

van stemmen. Over personen wordt 

schriftelijk gestemd. Staken de stemmen bij 

een voorstel over zaken dat is het voorstel 

verworpen. Bij het staken van stemmen 

over personen bij een voordracht wordt 

geloot. Indien gestemd wordt over 

schorsing of ontslag van een bestuurslid is 

bij staking der stemmen het voorstel 

verworpen.”  

Ter discussie met positief 

advies  

(Indiener gebruikte foutieve 

nummering aangezien zijn motie 

betrekking heeft op het stemmen 

binnen HB.  

De mogelijke nummering waaronder 

deze motie behandeld kan worden 

heb ik daarom als eerste vermeld.) 

Indiener regelt de stemverhoudingen 

binnen het HB.  

      

 

 


