AFDELINGSREGLEMENT D66 LEIDSE REGIO
Gebaseerd op het standaardreglement zoals vastgesteld door het Landelijk Bestuur van
Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit afdelingsreglement is een aanvulling
op en ten allen tijden ondergeschikt aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van
Politieke Partij Democraten 66 en de wet. Dit reglement is door de leden van de afdeling
vastgesteld op 23 november 2020.
Artikel 1: Definities
1. Onder Partij wordt verstaan de Politieke Partij Democraten 66.
2. Onder afdeling wordt verstaan de afdeling Leidse Regio van de Partij, welke afdeling
de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude omvat.
3. Onder Statuten wordt verstaan de Statuten Politieke Partij Democraten 66.
4. Onder HR wordt verstaan het Huishoudelijk Reglement Politiek Partij Democraten 66.
5. Onder AR wordt verstaan dit Afdelingsreglement.
6. Onder AAV wordt verstaan de Algemene Afdelingsvergadering als bedoeld in artikel 2
AR.
7. Onder bestuur wordt verstaan het afdelingsbestuur als bedoeld in artikel 6 AR.
8. Onder fractie wordt verstaan alle D66-fracties van de gemeenteraden vallend binnen
de grenzen van de afdeling, alsmede alle andere vertegenwoordigende lichamen binnen
de grenzen van de afdeling.
9. Onder wethouders wordt verstaan alle D66-wethouders van alle colleges van B&W
vallend binnen de grenzen van de afdeling.
10. Onder verkiezingsprogramma wordt verstaan alle verkiezingsprogramma’s voor de
verkiezingen van de gemeenteraden vallend binnen de grenzen van de afdeling,
alsmede alle andere vertegenwoordigende lichamen binnen de grenzen van de afdeling.
11. Onder begroting wordt verstaan de begroting als bedoeld in artikel 7, eerste lid, AR.
12. Onder verkiezingen wordt verstaan een verkiezing als bedoeld in hoofdstuk 6 HR.
13. Artikel 1.1, vierde lid, HR wordt als herhaald en ingelast beschouwd voor dit AR.
Artikel 2: Algemene Afdelingsvergadering
1. De AAV is het hoogste besluitvormende orgaan van de afdeling.
2. De AAV bestaat uit alle leden die binnen het grondgebied van de afdeling wonen. Enkel
aan die leden die hebben voldaan aan de daartoe gestelde eisen komt stemrecht toe
op de AAV.
3. De AAV heeft tenminste tot taak:
a. het vaststellen van het AR, en
b. het verkiezen van de leden van het bestuur, en
c. het vaststellen van het verkiezingsprogramma, en
d. het vaststellen van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen als bedoeld
in artikel 10 AR, en
e. het vaststellen van de begroting, alsmede het goedkeuren van de jaarrekening
en het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur.
4. De AAV is openbaar, tenzij:
a. ter vergadering, op voordracht van het bestuur of één of meer van de aanwezige
stemgerechtigde leden, met een meerderheid van minstens twee derde van de
ter AAV aanwezige stemgerechtigde leden besloten wordt om één of meerdere
specifiek aangeduide agendapunten besloten te verklaren, of
b. het bestuur één of meerdere specifiek aangeduide agendapunten besloten
verklaart.
5. Wanneer het bestuur gebruik maakt van de bevoegdheid zoals genoemd in het vierde
lid van dit artikel, onder b, dan kan de AAV, ter vergadering, met een meerderheid van
minstens 50% van de ter AAV aanwezige stemgerechtigde leden, besluiten om de
beslotenverklaring geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
6. De AAV is bevoegd tot opheffing van de afdeling. Voor het nemen van een dergelijk
besluit geldt dat tenminste 30 stemgerechtigde leden, of, indien de afdeling minder

dan 300 stemgerechtigde leden heeft, tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde
leden, deel dienen te nemen aan de stemming. Voor het nemen van een dergelijk
besluit dient een meerderheid van minstens twee derde van de ter AAV aanwezige
stemgerechtigde leden te bestaan.
Artikel 3: Bijeenkomsten van de AAV
1. Het bestuur kan de AAV bijeen roepen.
2. De AAV wordt door het bestuur tenminste tweemaal per jaar bijeengeroepen.
3. De datum van de AAV wordt door het bestuur uiterlijk dertig dagen van tevoren
aangekondigd. De aankondiging geschiedt tenminste per e-mail aan alle
stemgerechtigde leden, alsmede een aankondiging op de website van de afdeling.
4. Uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de AAV wordt door het bestuur de agenda
voor de AAV verzonden. Bij deze agenda voegt het bestuur gelijktijdig alle, gelet op de
agenda, noodzakelijke stukken. Verzending van de agenda en de stukken geschiedt
minstens per e-mail aan alle stemgerechtigde leden.
5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering voorstellen indienen tot aanpassing van
de agenda. Tenzij het bestuur het voorstel overneemt, stemt de AAV over dit voorstel.
Een voorstel is aangenomen wanneer een meerderheid van minstens 50% van de ter
AAV aanwezige stemgerechtigde leden het voorstel steunt.
6. Ieder stemgerechtigd lid kan tot acht dagen voorafgaand aan de AAV moties en/of
amendementen indienen bij het bestuur. Het bestuur zendt zeven dagen voorafgaand
aan de AAV de ingekomen moties en/of amendementen aan de AAV. Tenzij het bestuur
het voorgestelde overneemt, stemt de AAV over de motie of het amendement. Een
motie of amendement is aangenomen wanneer een meerderheid van minstens 50%
van de ter AAV aanwezige stemgerechtigde leden het voorstel steunt.
7. Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat
expliciet bij de betreffende agendapunten is vermeld.
8. Indien het bestuur dit noodzakelijk acht kan aan de AAV invulling worden gegeven
middels het openstellen van een voor alle leden toegankelijke digitale stemming. Bij
gebruikmaking van die bevoegdheid vermeldt het bestuur dit tegelijk met het
verzenden van de aankondiging als bedoeld in het derde lid van dit artikel. Alle
voorgaande leden van dit artikel zijn bij gebruikmaking van deze bevoegdheid
onverkort van toepassing.
9. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV door het bestuur onverwijld bijeen
worden geroepen. De betreffende actualiteit betreft dan het enige agendapunt. Leden
3 tot en met 6 van dit artikel zijn in een dergelijk geval niet van toepassing, met dien
verstande dat moties en amendementen nog staande ter vergadering kunnen worden
ingebracht.
Artikel 4: Buitengewone bijeenkomsten van de AAV
1. De AAV kan, in afwijking van artikel 3, eerste lid, AR eveneens bijeengeroepen worden
door tenminste 30 stemgerechtigde leden, of, indien de afdeling minder dan 300
stemgerechtigde leden heeft, tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde leden.
2. Wanneer de AAV bijeen wordt geroepen op een wijze als bedoeld in het eerste lid van
dit artikel, dan wordt hiervan onverwijld kennis gegeven aan het bestuur. Deze
kennisgeving omvat mede de agendapunten die geagendeerd dienen te worden.
3. Na ontvangst van de in lid twee van dit artikel genoemde kennisgeving dient het
bestuur binnen veertien dagen een datum voor de AAV aan te kondigen. Artikel 3,
derde lid, AR is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de AAV
uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving door het bestuur dient
plaats te vinden.
4. Indien het bestuur niet voldoet aan de in lid 3 van dit artikel gestelde eis, dan kan de
AAV op kosten van de afdeling, met medewerking van het Landelijk Bureau van de
Partij, bijeen worden geroepen. Artikel 3, derde lid, AR is van overeenkomstige
toepassing.

5. Artikel 3, vijfde en zes lid, AR zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat moties en amendementen eveneens staande ter vergadering kunnen worden
ingebracht.
Artikel 5: Commissies van de AAV
1. De AAV kan commissies instellen met een specifieke taak, niet zijnde een taak die in
dit AR is opgedragen aan een ander onderdeel van de afdeling.
2. De AAV kan bepalen dat een commissie bepaalde verplichtingen heeft jegens de AAV
of een ander onderdeel van de afdeling.
3. Commissies van de AAV worden, tenzij dit AR anders bepaalt, van rechtswege
ontbonden na één jaar na instellen, tenzij de AAV voorafgaand aan het verstrijken van
deze termijn besluit om de commissieduur te verlengen. Verlenging kan telkens met
maximaal één jaar.
4. Wanneer de AAV een commissie instelt, verkiest zij tegelijk met het instellen van de
commissie de voorzitter en de overige leden van deze commissie. Als lid van een
commissie kunnen enkel verkozen worden personen die uitdrukkelijk verklaard hebben
verkiesbaar te zijn.
5. In afwijking van lid vier van dit artikel kan de AAV, op voordracht van het bestuur,
besluiten om enkel de voorzitter van een commissie te kiezen, waarmee de AAV
gelijktijdig het bestuur machtigt om de overige leden van de commissie te benoemen.
Artikel 6: Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
en kan aangevuld worden met zoveel andere algemeen bestuursleden als het bestuur
noodzakelijk acht.
2. Artikel 5.1, zestiende lid, HR wordt als herhaald en ingelast beschouwd.
3. Het bestuur heeft tenminste de volgende doelen, taken en bevoegdheden:
a. het (doen) voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de AAV inzake:
i. het AR;
ii. het verkiezingsprogramma;
iii. de processen rondom de gemeenteraadsverkiezingen, daaronder
begrepen het opstellen van kieslijsten;
iv. de financiën, waaronder begrepen de begroting en de jaarrekening;
v. het goed functioneren van de afdeling.
b. het bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma
en door de AAV aangenomen moties;
c. het bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor
vacatures binnen en namens de Partij aanmelden;
d. het (doen) organiseren dan wel faciliteren van (politieke) evenementen;
e. het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen;
f. het instellen van bestuurscommissies, alsmede het benoemen van leden voor
die commissies;
g. het regelen van de wijze waarop persoonlijke campagnes en voorkeursacties bij
gemeenteraadsverkiezingen gevoerd mogen worden. Artikel 6.20, eerste lid, HR
wordt als herhaald en ingelast beschouwd;
h. het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel Europese, landelijke,
provinciale als gemeentelijke verkiezingen;
i. het vertegenwoordigen van de afdeling, zowel binnen de Partij als extern;
j. het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten.
4. Het bestuur legt over haar functioneren verantwoording af aan de AAV. In ieder geval
brengt het bestuur jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het
voorafgaande jaar, gelijktijdig met de financiële verantwoording.
Artikel 7: Financiën
1. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de
AAV voor.

2. Na goedkeuring door de AAV zendt de penningmeester de begroting ter kennisname
aan de penningmeester van het Landelijk Bestuur.
3. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan,
inclusief een toelichting, ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor. De
ledenvergadering verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat
de Kascommissie hierover aan de ledenvergadering heeft gerapporteerd en
geadviseerd.
Artikel 8: Afdracht door politieke ambtsdragers
1. Gelet op artikel 8.3, derde lid, HR kan de AAV een hoger percentage voor afdracht
vaststellen. Dit besluit wordt genomen bij het deelnamebesluit voor de
gemeenteraadsverkiezingen en wordt geëffectueerd bij aanvang van de nieuwe
zittingstermijn van het orgaan.
2. De penningmeester ziet toe op de inning van de afdracht.
3. Een verzoek tot uitstel van betaling is mogelijk. De penningmeester beslist, gehoord
hebbend de voorzitter, over dit verzoek.
4. De penningmeester brengt jaarlijks, gelijktijdig met het moment als bedoeld in artikel
7, derde lid, AR, verslag uit aan de AAV over de inning van de afgedragen gelden.
5. Het bestuur kan nadere regels stellen ten aanzien van de afdracht door politieke
ambtsdragers. De AAV dient in te stemmen met deze nadere regels.
Artikel 9: Kascommissie
1. Er bestaat een Kascommissie.
2. De Kascommissie is, als commissie van de AAV, belast met het financiële toezicht op
het bestuur.
3. De Kascommissie is bevoegd om informatie op te vragen bij het bestuur aangaande
alle zaken die redelijkerwijs van belang zijn voor het vervullen van haar rol. Het bestuur
dient aan de verzoeken van de kascommissie te voldoen.
4. De Kascommissie voert haar werkzaamheden uit volgens het landelijk aangereikte
protocol kascommissies.
5. De AAV verkiest, op voordracht van het bestuur, de leden van de kascommissie.
6. De Kascommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
7. In afwijking van artikel 5, derde lid, AR wordt de Kascommissie nimmer ontbonden.
Artikel 10: Gemeenteraadsverkiezingen
1. Hoofdstuk 6 HR wordt als herhaald en ingelast beschouwd.
2. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie, als bedoeld in
artikel 6.15 HR, de volgende gegevens bekend bij de leden:
a. de besluiten genoemd in artikel 6.12 HR;
b. de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn geworden van de Partij
voor deelname aan de verkiezing;
c. de peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending
stembiljetten);
d. de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het
aanmeldingsformulier;
e. de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan
de leden beschikbaar worden gesteld;
f. de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd;
g. het aanmeldingsadres;
h. het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de
kandidaatstelling
en
het
daaruit
voortvloeiende
benodigde
aantal
ondersteuningsverklaringen voor de kandidaat lijsttrekkers, voor zover van
toepassing.
3. De verkiezingscommissie draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit
voorgeschreven wijze van indiening bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig
het HR samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Gemeenteraad.

4. In afwijking van artikel 5, derde lid, AR worden de verkiezingscommissie en de
lijstadviescommissie
van
rechtswege
ontbonden
op
de
dag
der
gemeenteraadsverkiezigen.
Artikel 11: Verkiezingsprogramma
1. Het verkiezingsprogramma wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de
AAV.
2. Het bestuur verzendt, in afwijking van artikel 3, vierde lid, AR, de ontwerptekst uiterlijk
vijf weken voorafgaand aan de AAV.
Artikel 12: Gemeentegebonden rechten
1. Aan de verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen nemen uitsluitend de stemgerechtigde leden deel die
woonachtig zijn in de gemeente waarvoor de lijst van toepassing is.
2. De vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de betreffende gemeente geschiedt
door enkel de stemgerechtigde leden die woonachtig zijn in de gemeente waarvoor het
verkiezingsprogramma van toepassing is.
Artikel 13: Ereleden
1. De afdeling kent ereleden.
2. Het bestuur kan personen aan de AAV voordragen ter benoeming tot erelid. De AAV
kan enkel bij meerderheid van ten minste 75% van de geldig uitgebrachte stemmen
personen tot erelid benoemen.
3. Leden van de afdeling kunnen bij het bestuur kandidaten voordragen voor het
erelidmaatschap. Een dergelijke voordracht is voorzien van een schriftelijke motivatie.
Neemt het bestuur de voordracht over, dan zendt zij deze aan de AAV.
4. Aan het erelidmaatschap zijn geen rechten en plichten jegens de Afdeling of de Partij
verbonden. Ereleden kunnen buiten de afdeling woonachtig zijn.
5. Het erelidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de afdeling, welke opzegging enkel plaats kan hebben wanneer
de AAV hiertoe met een meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte
stemmen besluit;
d. ontzetting van het lid.

