Bijlage Bewonersvergadering mei 2021

Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Het bestuur heeft de voor onze organisatie relevante aanscherpingen in de Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) besproken. Daaruit komt naar
voren dat de meeste relevante aanscherpingen door onze Statuten en het in
mei 2020 vastgesteld nieuw Huishoudelijk Reglement worden afgedekt.
Uitzondering daarop is een tegenstrijdig belangregeling. Het bestuur stelt de
Bewonersvergadering voor het Huishoudelijk Reglement daarop aan te passen.
Concreet door artikel 3 Bestuur lid 1 uit te breiden. Hieronder treft u dat artikel
compleet aan met in vet de voorgestelde uitbreiding.
Artikel 3 I Bestuur

(Artikel 5 Statuten)

1. Bestuursleden brengen de overige bestuursleden op de hoogte van hun
nevenfuncties. Bestuursleden nemen niet deel aan beraadslagingen of
besluitvorming over aangelegenheden waarin zij belangen hebben die
tegenstrijdig zijn dan wel kunnen zijn met die van het wijkberaad.
2. Het bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar. Verder zo dikwijls als de
voorzitter of twee leden dat nodig achten.
3. Oproepen voor bestuursvergaderingen met vermelding van de agenda geschieden
door of namens de secretaris.
4. Van iedere vergadering worden een verslag gemaakt dat voor de volgende
vergadering in het bezit dient te zijn van bestuursleden. Dit verslag wordt op de
website van het Wijkberaad geplaatst.
5. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer buiten de voorzitter, de
secretaris en/of de penningmeester, minstens twee leden op de vergadering
aanwezig zijn.
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6. De besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen over besluiten die onverwijld genomen moeten worden,
beslist de voorzitter.
7. Besluiten kunnen in dringende gevallen ook buiten de vergaderingen worden
genomen. De secretaris verzameld de reacties en doet in de eerstvolgende
vergadering verslag van het genomen besluit opdat het in het verslag kan worden
opgenomen. De leden 5 en 6 van dit artikel zijn - mutatis mutandis - van
toepassing.
8. Stukken en bescheiden uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur
door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers getekend.
9. Een schorsing als bedoeld in het 6e lid van artikel 6 van de Statuten, die niet
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verstrijken van deze termijn.
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