Huishoudelijk reglement van thema-afdeling D66 Duurzaam, Utrecht, 1 september 2018

Huishoudelijk Reglement van de thema-afdeling D66 Duurzaam
Dit reglement is de uitwerking van artikel 5.5 van het Huishoudelijk Reglement van D66 (versie november
2017), en is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de thema-afdeling D66 Duurzaam
op 1 september 2018 te Utrecht.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

de thema-afdeling: thema-afdeling D66 Duurzaam;
de werkgroepen: de werkgroepen van de thema-afdeling D66 Duurzaam;
de ledenvergadering: de ledenvergadering van de thema-afdeling;
het bestuur: het bestuur van de thema-afdeling;
de partij: de politieke partij Democraten 66;
het congres: de landelijke ledenvergadering van de partij;
het landelijk bestuur: het landelijk bestuur van de partij.

Artikel 2 Naam, missie en doelstelling
a. Naam
De thema-afdeling draagt de naam ‘D66 Duurzaam’ sinds 21 april 2012. Deze thema-afdeling is
opgericht op 31 januari 2009. De thema-afdeling is een vervolg op / doorstart / wederopbouw
van een kennisnetwerk in de partij, dat voordien onder de naam ’Platform Duurzame
Ontwikkeling’ opereerde. Dat platform was op haar beurt opgericht op 16 juni 2003 om de
werkgroep Milieu van het wetenschappelijk bureau van D66 voort te zetten
b. Missie en doelstelling
Het ontwikkelen, uitdragen en verankeren van duurzaamheid in het gedachtengoed van D66;
Door steeds opnieuw verbindingen te leggen tussen voortschrijdende kennis en innovatie, het
gedachtengoed van D66 en de politieke actualiteit van onze vertegenwoordigers in
gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese context;
door verbinding te organiseren tussen mensen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan
onze partij en onze vertegenwoordigers op al deze bestuursniveaus.
c. Werkwijze
Zie artikelen 5 tot en met 8 voor een nadere toelichting op de werkwijze van de thema-afdeling
D66 Duurzaam.

Artikel 3 Leden
Het lidmaatschap van de thema-afdeling staat open voor alle leden van de partij. Een lid van de partij
kan lid van de thema-afdeling worden door zich in te schrijven via MijnD66.
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Artikel 4 Ledenvergadering
a. De ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de thema-afdeling en is het hoogste
orgaan van de thema-afdeling inzake alle aangelegenheden op politiek en organisatorisch
terrein, voor zover die niet door statuten of huishoudelijk reglement van de partij aan andere
organen zijn opgedragen.
b. De ledenvergadering heeft tenminste tot taak het kiezen van de leden van het bestuur en het
vaststellen van het reglement van de thema-afdeling.
c. De ledenvergadering komt tenminste éénmaal per jaar bijeen, en wordt tenminste veertien
dagen tevoren schriftelijk dan wel per e-mail aan de adressen van de betrokken stemgerechtigde
leden aangekondigd.
d. Voorts wordt de ledenvergadering ter behandeling van een of meer aangegeven onderwerpen
binnen drie weken bijeengeroepen op verzoek van het landelijk bestuur dan wel tien procent
van de leden van de thema-afdeling. Indien niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het
bestuur de ledenvergadering bijeenroept.
e. Ieder lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt,
voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze
amendementen en moties moeten zijn ondertekend door tenminste vijf leden van de themaafdeling. De ledenvergadering beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden
genomen. Over moties en amendementen die geen betrekking hebben op de agenda of
agendapunten besluit het bestuur of deze tijdens de ledenvergadering worden besproken.
f. Besluitvorming over moties en amendementen kan digitaal plaatsvinden op last van het bestuur
van de thema-afdeling. In dat geval dient het conceptbesluit onder verantwoordelijkheid van de
voorzitter van het bestuur aan ieder van de stemgerechtigde leden te worden medegedeeld
onder uitdrukkelijke vermelding van het tijdstip en de wijze waarop uiterlijk de stem uitgebracht
moet zijn.
g. Overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement van de partij kan de themaafdeling moties en amendementen op het congres indienen. Daartoe dient bij meerderheid van
stemmen te zijn besloten.
h. Het bestuur zendt een verslag van de ledenvergadering met daarin in ieder geval de uitslagen
van de stemmingen.

Artikel 5 Bestuur
a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Ieder lid van de thema-afdeling kan zich kandidaat
stellen voor het bestuur, indien hij/zij aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement
gestelde eisen voldoet.
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b.

Met inachtneming van het gestelde in artikel 5.1, lid 16, van het huishoudelijk reglement van de
partij worden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie gekozen volgens
artikelen 6.21, 6.22, 6.23 en 6.24 van het huishoudelijk reglement van de partij.
c. Een lid van het bestuur wordt gekozen voor de tijd van drie jaar en is éénmaal als zodanig
onmiddellijk herkiesbaar.
d. Neemt de ledenvergadering een motie van wantrouwen aan tegen het bestuur in zijn geheel,
dan dient dit onverwijld in zijn geheel af te treden. De dagelijkse gang van zaken wordt
afgehandeld door voorzitter en secretaris, die als zodanig in functie zijn gekozen en die binnen
twee maanden een ledenvergadering bijeenroepen om een nieuw bestuur te kiezen.
e. De ledenvergadering kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een lid van een orgaan,
dat dan onverwijld dient af te treden.

Artikel 6 Taken van het bestuur
a. Het bestuur is er primair om de organisatie van de thema-afdeling goed te laten functioneren.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de
ledenvergadering inzake:
i) de organisatie en de reglementen;
ii) de financiën, waaronder begroting en jaarrekening.
b. Het bestuur heeft tenminste tot taak:
i) het (geregeld en tijdig) bijeenroepen van de ledenvergadering vanwege organisatorische
en politieke aangelegenheden;
ii) het verzorgen van de communicatie met de leden enerzijds en andere partijorganen
anderzijds;
iii) het vertegenwoordigen van de thema-afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
iv) het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlijke activiteiten.

Artikel 7 Werkgroepen
a. Leden van de thema-afdeling die een eigen werkgroep willen oprichten, kunnen zich wenden tot
het bestuur van de thema-afdeling. Het bestuur gaat vervolgens in gesprek over het doel en de
inhoud van de werkgroep om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet oprichten van
de werkgroep.
b. Elke werkgroep heeft ten minste een voorzitter. De voorzitter van een werkgroep wordt in
functie benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van de thema-afdeling. De voorzitter
van een werkgroep treedt na benoeming door de algemene ledenvergadering tevens toe tot het
bestuur van de thema-afdeling.
c. Werkgroepen hebben de mogelijkheid, maar zijn niet verplicht, om hun bestuur uit te breiden
met bijvoorbeeld een vicevoorzitter of secretaris. Het bestuur van de werkgroepen verdeelt
onderling de taken.
d. Op voorzitters van werkgroepen is artikel 5, lid c, van toepassing.
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e. Als de positie van voorzitter vacant is bij een werkgroep, geldt de benoemingsprocedure die voor
alle bestuursleden van de thema-afdeling geldt. De sollicitatieprocedure en verkiezing valt onder
de verantwoordelijkheid van de desbetreffende werkgroep.
f. Als een werkgroep zelf oordeelt dat zij geen toegevoegde waarde (meer) heeft voor de themaafdeling, kan zij besluiten zichzelf op te heffen. Na opheffing van de desbetreffende werkgroep
meldt de voorzitter van de werkgroep het besluit bij het bestuur van de thema-afdeling. Vanaf
dat moment is de voorzitter van de voormalige werkgroep geen bestuurslid van de themaafdeling meer.

Artikel 8 Taken van de werkgroepen
a. De werkgroepen hebben als taak om onderwerpen die betrekking hebben op hun thema
inhoudelijk en politiek uit te diepen. Dit kan bijvoorbeeld door het schrijven van factsheets of
visiedocumenten.
b. Werkgroepen leveren gevraagd en ongevraagd advies aan bestuurders en
volksvertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau.
c. De werkgroepen bepalen zelf of zij hun stukken willen publiceren via de kanalen die de themaafdeling tot haar beschikking heeft.
d. Als een werkgroep een document wil publiceren, dient het eerst goedgekeurd te zijn door de
werkgroep en het bestuur van de thema-afdeling alvorens het gepubliceerd wordt.
e. De datum en wijze van publicatie van werkgroepdocumenten wordt afgestemd tussen de
voorzitter of secretaris van de desbetreffende werkgroep en het bestuurslid communicatie van
de thema-afdeling.
f. Werkgroepen kunnen input leveren voor verkiezingsprogramma’s. Waar deze input
amendementen op het verkiezingsprogramma vanuit de werkgroepen betreft, worden deze
eerst beoordeeld door het bestuur van de thema-afdeling. Op deze manier worden dubbelingen
en overlap in amendementen voorkomen en wordt gecontroleerd of de amendementen zijn
ingediend volgens het geldende format.

Artikel 9 Slotbepaling
a. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn de statuten en het huishoudelijk reglement
van de partij van overeenkomstige toepassing.
b. Wijziging van dit reglement is mogelijk door een besluit van de genomen met absolute
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het reglement mag niet in strijd zijn met de
statuten of het huishoudelijk reglement van de partij.
c. Een besluit tot opheffing van de thema-afdeling of afmelding van de thema-afdeling bij het
landelijk bestuur wordt door de ledenvergadering genomen met tweederde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
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