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DE FEIJERATIE  

Artikel 1 

De afdelingen......... 
die gelegen zijn in de 
vormen de 
gemeentelijke federatie 
In dit reglement wordt 

gemeente................ 

zij genoemd "de federatie" 

Artikel 2 

Tot de taak van de federatie behoren: 
a) het bevorderen van een goede inwendige orga-

nisatie en de regelmatige funktionering van 
de afdelingen; 

b) het voeren van een gemeenschappelijke propa-
ganda en de bevordering van de vorming en 
scholing van de leden; 

C) de voorbereiding van de verkiezingen voor de 
gemeenteraad overeenkomstig de in het regle-
ment kandidaatstelling gestelde regels en de 
organisatie en leiding van de aktie voor die 
verkiezingen; 

d) het bevorderen en onderhouden van het kontakt 
met de fraktie van de partij in de gemeente-
raad, in het bijzonder voor wat betreft het 
jaarlijks door de fraktie uit te brengen ver-
slag; 

e) het opzetten van aktiviteiten met en voor de 
vrouwelijke leden, waartoe o.m. behoort: het 
jaarlijks in oktober bijeenroepen van de 
vrouwelijke leden van de aangesloten afde-
lingen, o.a. ter vaststelling van een beleids-
plan voor het komende jaar. 
Indien het niet mogelijk is deze aktiviteiten 
op te zetten kan een met redenen omkleed ver-
zoek om ontheffing door de federatie bij het 
gewestelijk bestuur worden ingediend; 

f) het vaststellen van het huishoudelijk regle-
ment van de federatie en van de grenzen van 
de tot de federatie behorende afdelingen. 

DE FEDERATIEVERGADERING 

Artikel 3 

a) De federatievergadering is het hoogste gezag 
in de federatie en wordt gevormd door de le-
den van de tot de federatie behorende afde-
lingen en het bestuur van de federatie. 



Zij wordt tenminste twee maal per jaar -e-
houden en voorts zo dikwijls als het b 
bestuur dit nodig oordeelt of dit door tien 
percent van de leden wordt verlangd in fe-
deraties, die tot en met honderd leden tel-
len en indien dit door twintig leden wordt 
verlangd in federaties, die meer dan hon-
derd leden tellen. Het bestuur moet binnen 
een maand na ontvangst van het desbetref- 
ende verzoek een federatievergadering be- 
eggen. 

b) De konvokatie voor de federatievergadering 
en''ventuele voorstellen dienen uiterlijk 
tweken vóór de vergadering ter kennis 
van de bestueji van de aangesloten afde-
lingen te zijn gebracht, die ervoor zorgen 
dat de leden tenminste één week voor de 
vergadering deze gegevens ontvangen. 

c) Van alle federatievergaderingen worden be-
sluitenlijsten bijgehouden. 

HET BESTUUR 

Artikel 4 

a) Het bestuur van de federatie bestaat uit 
ten minste drie en ten hoogste .....leden. 
Het wordt door de federatievergadering ge-
kozen uit de leden der federatie, waarbij 
er naar moet worden gestreefd, dat ten 
minste een kwart van het aantal bestuurs-
leden uit vrouwen bestaat. 

b) Voorzitter, sekretaris en penningmeester 
worden in funktie kandidaat gesteld en ge-
kozen. Zij vormen het dagelijks bestuur. 
De voorzitter van de raadsfraktie en een 
lid van het kollege van burgemeester en 
wethouders kunnen geen lid zijn van het 
dagelijks bestuur van de federatie. 

c) De besturen van de afdelingen zijn ten min-
ste met één lid in het federatiebestuur 
vertegenwoordigd. 

d) Eén bestuurslid is belast met het werk ten be-
hoeve van de vrouwelijke leden, voorzover 
dit tot de taak van de federatie behoort. 
Dit bestuurslid wordt als zodanig in funk-
tie  gekozen uit de door de leden gestelde 
kandidaten en de door de jaarlijkse vrou-
wenvergadering gestelde kandidaat. 



Artikel 5 

a) Het bestuur van de federatie is belast met 
de algemene leiding der federatie en de uit-
voering van alle besluiten, door de federa-
tievergadering genomen. Het heeft de lei-
ding van alle vergaderingen, door de fede-
ratie belegd. 

b) Het is belast met het toezicht op de werk-
zaamheden van de afdelingen, behorende tot 
de federatie en van hun besturen. 

c) In spoedeisende gevallen, waarbij het niet 
mogelijk is de federatievergadering te ho-
ren, neemt het bestuur een beslissing, die 
het op de eerstvolgende federatievergade-
ring gemotiveerd kenbaar maakt. 

d) Het bestuur onderhoudt het kontakt met de 
jonQerenorganisatie, indien deze binnen de 
federatie bestaat. 

e) In bijzondere gevallen kan het bestuur van 
de federatie afwijken van de in artikel 3b 
en 7 genoemde termijnen. Het draagt dan 
zorg voor rechtstreekse toezending van de 
stukken aan de leden van de federatieverga-
dering. 

JAARVERGADERING 

Artikel 6 

a) Het bestuur van de federatie brengt uiter-
lijk in de maand december aan de federatie-
vergadering schriftelijk verslag uit van 
zijn werkzaamheden over het afgelopen boek-
jaar. Dit verslag omvat ook het verlag van 
het werk ten behoeve van de vrouwelijke le-
den. 
Het zendt een afschrift van het verslag aan 
het partijbestuur en aan het bestuur van 
het gewest. 

b) Op deze vergadering worden voorts behandeld: 
- het jaarverslag van de federatiepenning-
meester; 

- het verslag van de financiële kontrole-
kommissie; 

- de begroting voor het lopende jaar, waar-
op een post voor de aktiviteiten met en 
voor vrouwelijke leden voorkomt; 

- de financiële regelen voor het lopende 
jaar; 

- de bestuursverkiezing; 



- de verkiezing van de financiële ntro-
lekommissie; 

- de voorstellen door het federatiebestuur 
en de afdelingen ingediend. 

Artikel 7 

a) Het bestuur van de federatie brengt de 
datum van deze vergadering ten minste zes 
weken tevoren ter kennis van de afdelin-
gen. 

b) De afdelingen kunnen tot uiterlijk drie 
weken voor de vergadering voorstellen in-
dienen ter behandeling in deze vergade-
ring en kandidaten stellen voor de te 
vervullen funkties. Het federatiebestuur 
kan eveneens gedurende deze zelfde ter-
mijn voorstellen doen en kandidaten stel-
len. 

Artikel 8 

Het bestuur van de federatie brengt de voor-
stellen en de namen van de kandidaten ten 
minste twee weken voor de vergadering ter 
kennis van de besturen der aangesloten afde-
lingen, die ervoor zorgen, dat de leden ten 
minste één week voor de vergadering deze 
gegevens ontvangen. 

Artikel 9 

Het bestuur treedt op de in artikel 6 bedoel-
de vergadering in zijn geheel af, doch is 
terstond herkiesbaar. 

TUSSENTIJDSE VAKATURES 

Artikel 10 

Bij tussentijdse vakatures in het bestuur 
kunnen de afdelingen, mits het onderwerp is 
geagendeerd, de namen van de kandidaten, ver-
gezeld van een ondertekende bereidverklaring, 
bij de federatiesekretaris indienen tot aan 
het begin van de vergadering. 

4 



tc  
11 

DE WIJZE VAN STEMMEN 

Artikel 11 

Overal waar in de partij door stemming be-
slissingen worden genomen, gelden de vol-
gende bepalingen: 
1. Over voorstellen van orde wordt bij hand-

opsteken gestemd. 
Over zaken wordt bij handopsteken gestemd 
tenzij blijkt dat éénvierde deel der aan-
wezigen schriftelijke stemming verlangt. 
Schriftelijk wordt met gesloten briefjes 
gestemd over: 
a) het voorstel om royement in overweging 

te nemen, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 8,1.a van dit reglement; 

b) het in overweging nemen van het opzeg-
gen van het vertrouwen in een dage-
lijks bestuurder, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 76, lid -4, le 
alinea; 

c) het in overweging nemen van het opzeg-
gen van het vertrouwen in een lid 
van een vertegenwoordigend lichaam, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 
77, lid 2; 

d) over personen. - 

2. Bij stemming over voorstellen van orde en 
over zaken beslist de eenvoudige meerder-
heid van de uitgebracht geldige stemmen. 
Blanko stemmen tellen niet mee. 

3. Bij een gelijk aantal stemmen voor en 
tegen een voorstel van orde of bij be-
slissing over zaken wordt een voorstel 
geacht te zijn verworpen. 

4. Bij -stemming over voorstellen van orde 
en over zaken wordt eerst gestemd over 

- sub-amendementen, dan over amendementen, 
daarna over het voorstel, - 

Een sub-amendement en amendement van-de 
verste strekking heeft voorrang bij de 
stemming. Bij verschil hierover beslist 
de vergadering. De vergadering kan be-
sluiten over onderdelen van een voorstel 
(amendement, sub-amendement) een afzon-
derlijke stemming te houden. De vergade-
ring kan besluiten dat amendementen en 
sub-amendementen door het aanbrengen van 
andere wijziqingen als vervallen moeten 
worden beschouwd. 
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5. a) Bij stemming over personen bes t de 
volstrekte meerderheid van de utge-
brachte geldige stemmen, zijnde meer 
dan de helft der uitgebrachte geldige 
stemmen, tenzij voor een plaats één 
kandidaat wordt gesteld, in welk ge-
val deze zonder stemming voor die 
plaats is aangewezen. 

b) Wanneer bij eerste stemming over per-
sonen niet het vereiste aantal kandi-
daten de volstrekte meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen heeft 
verkregen, vindt een herstemming plaats 
tussen diegenen van de niet-gekozenen 
die de meeste stemmen op zich hebben 
verenigd en wel, zo mogelijk, tussen 
het dubbeltal van het aantal personen, 
dat gekozen moet worden. 

c) Wanneer bij eerste stemming de stemmen 
staken vindt herstemming plaats tussen 
de kandidaten op wie een gelijk aantal 
stemmen is uitgebracht. 

6. Bij herstemming zijn diegenen gekozen die 
de meeste stemmen op zich verenigen. Bij 
gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

7. Bij een gelijk aantal stemmen voor en 
tegen bij de stemming over een royement 
of terugroeping wordt het royement of de 
terugroeping geacht te zijn verworpen. 

8. Wanneer bij stemming over personen meer 
personen de volstrekte meerderheid der 
geldige stemmen op zich verenigen dan 
voor het aantal beschikbare plaatsen ge-
kozen kunnen worden, zijn diegenen geko-
zen, die het hoogste aantal stemmen op 
zich hebben verenigd. - 

9. Van onwaarde is het stembiljet waarop meer 
namen van kandidaten zijn vermeld dan 
plaatsen te vervullen zijn, alsmede het 
stembiljet waarop geen naam van een kandi-
daat is vermeld. In geval van twijfel be-
slist de vergadering, waarin de stemming 
plaatsvindt, over de geldigheid van het 
stembiljet. 

ROOIE VROUWEN 

Ar1- ik1 12 

a) Alle vrouwelijke leden van de Partij van 
de Arbeid kunnen deelnemen aan het Rooie 



Vrc 3nwerk van de federatie, dat over-
eenkomstig de regels van het daarop be-
trekking hebbende reglement plaatsvindt. 

b) In de maand oktober belegt het bestuur 
van de federatie een vergadering met de 
vrouwelijke leden van de aangesloten af-
delingen. 

C) Tot de taak van deze vergadering behoren: 
- het stellen van een kandidaat-bestuurs-
lid voor het in funktie te kiezen fede-
ratiebestuurslid voor het vrouwenwerk 
(de federatie-kontaktvrouw); 

- het kiezen van ten minste vijf vrouwe-
lijke leden uit door de plaatselijke 
Rooie Vrouwen gestelde kandidaten, die 
tezamen met het in artikel 4 lid d be-
doelde bestuurslid de federatiekern-
groep vormen; 

- het bespreken van het door de federatie-
kerngroep opgestelde jaarverslag; 

- het vaststellen van een beleidsplan, 
vergezeld van een ontwerp-begroting; 

- het bespreken van de verslagen van de 
vertegenwoordigsters in andere organi-
saties. 

DE RADSFPAKTIE 

Artikel 13 

De kandidaatstelling voor de verkiezing van 
de leden van de gemeenteraad vindt plaats 
overeenkomstig de artikelen 1 tIm 15 van het 
reglement kandidaatstelling voor de gemeente-
raden van de partij. 

Artikel 14 

De leden van de partij, die zijn gekozen tot 
lid van de gemeenteraad, vormen de gemeente-
raadsfraktie van de Partij van de Arbeid, ten-
zij zij krachtens een besluit van de ledenver-
gadering van de afdeling één fraktie vormen 
met een of meer andere partijen. 
De gemeenteraadsfraktie benoemt uit haar mid-
den een voorzitter en een sekretaris. 

Artiik1 1 

1. Jaarlijks brengt de gemeenteraadsfraktie 
schriftelijk verslag uit van haar werk-
zaamheden in een federatievergadering en 
legt verantwoording af van het door haar 
gevoerde beleid. 



2. Indien de leden van de partij  diem  ko-
zen zijn tot lid van de aemeenteraâd één 
fraktie vormen tezamen met leden van 
een of meer andere partijen, dan dragen 
zij er zorg voor dat deze gezamenlijke 
fraktie jaarlijks in een vergadering, 
waartoe alle leden van de in de fraktie 
samenwerkende partijen worden uitgeno-
digd, verslag uitbrengt. 
Bij gebreke van een zodanige vergadering, 
brengen de leden van de partij die tot 
de fraktie behoren, verslag uit aan de 
federatievergadering. 

Ar1-i1c,1 1 

1. Zo dikwijls het bestuur en/of de fede-
ratievergadering het nodig oordeelt, 
wordt het werk van een gemeenteraads-
fraktie in een federatievergadering be-
sproken. 
De leden van de gemeenteraadsfraktie wor- 
den uitgenodigd om deze vergadering bij 
te wonen, 

2. Indien leden van de partij tezamen met 
leden van andere partijen één fraktie 
vormen, worden deze leden van de partij 
tot de vergadering van de afdeling uit-
genodigd. 

Art-ik-P1 17 

Een wethouder dient af te treden indien zijn 
fraktie, gehoord het hiermee instemmend oor-
deel van zijn federatie, het vertrouwen in 
hem heeft opgezegd. Het initiatief tot deze 
procedure kan zowel van de fraktie als van 
de federatie uitgaan. 
Hierbij wordt de procedure gevolgd, beschre-
ven in artikel 76 van het huishoudelijke reg-
lement van de partij. 

A-1-fl1 1R  

Een raadslid stelt zijn zetel ter beschikking, 
indien de federatievergadering het vertrouwen 
in hem opzegt wegens gedrag als raadslid 
in strijd met het program waarop het raadslid 
gekozen is. 
Hierbij wordt de procedure gevolgd, beschre-
ven in artikel 77 van het huishoudelijke reg-
lement van de partij. 



Artike  19  

Tegen de besluiten, genoemd in artikel 17 
en 18 bestaat een beroepsmogelijkheid zo-
als beschreven in artikel 78 van het huis-
houdelijke reglement van de partij. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 20 

a) De federatievergadering stelt regelen 
ten aanzien van de financiële verhouding 
tussen de afdelingen en de federatie. 
Hierbij kan worden bepaald, dat de afde-
lingen jaarlijks een bijdrage aan de fe-
deratiekas afdragen. De wijze van bereke-
ning en de grootte van deze bijdragen 
worden door de federatievergadering vast-
gesteld. 

b) De federatie geeft aan het werk van de 
jongerenorganisatie, dat binnen de fede-
ratie verricht wordt, naar vermogen 
financiële steun. 

c) Er is een financiële kontrolekommissie 
van drie leden, gekozen door de. federatie-
vergadering, die ten minste eens per jaar 
de kas en de boeken van de penningmeester 
kontroleert en daarvan verslag uitbrengt 
op de jaarvergadering. 

BEVOEGDHEDEN BESTUURSLEDEN 

Artikel 21 

a) Een lid van het bestuur van de federatie 
heeft de bevoegdheidlke vergadering van 
bestuur of leden van een tot deze federa-
tie behorende afdeling bij te wonen. Het 
heeft daarin een adviserende stem. 

b) Dezelfde rechten heeft een lid van het 
gewestelijk, bestuur, dat tevens de be-
stuurs- en ledenvergaderingen van de fede-
ratie kan bijwonen, eveneens met advise-
rende stem. 

GESCHILLEN 

Artikel 22 

In alle geschillen, voortvloeiende uit de toe- 
passing van dit reglement, neemt het bestuur 
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S )  

een voorlopige beslissing. Het is verplicht 
deze beslissing aan de eerstvolgende fede-
ratievergadering ter beoordeling voor te 
leggen. 

AFDELING 

Artikel 23 

a) Het reglement van een gemeentelijke fe-
deratie heeft voorrang boven het regle-
ment van de aangesloten afdelingen. 

b) Wijzigingen in statuten en reglementen 
van de partij zijn automatisch van toe-
passing op het federatiereglement. 

GOEDKEURING REGLEMENT 

Artikel 24 

Op grond van artikel 20 lid 3 van het huis-
houdelijke reglement van de partij behoeft 
het reglement van de federatie de goedkeu-
ring van het partijbestuur. Zo lang geen 
eigen huishoudelijk reglement van kracht is, 
geldt het model-reglement voor de gemeente-
lijke federaties. Bij wijziging van het ei-
gen reglement vindt het hiervöôr bepaalde 
dienovereenkomstige toepassing. 
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