
                                                                                                                                                            

 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek 
 
 
I. INLEIDING 
 
Dit reglement is een aanvulling dan wel nadere invulling van de huidige statuten van de vereniging 

Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek (hierna: Ouderen Appèlhvl), opgericht bij notariële akte d.d. 
10 november 2021 Dit reglement heeft te gelden als een huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 
17 van de huidige statuten van voormelde vereniging (hierna: de ‘statuten’). Voor zover hiermee 
verenigbaar, blijft dit huishoudelijk reglement gelden na een eventuele wijziging van de statuten van 

Ouderen Appèlhvl.  
 

Het huishoudelijk omvat onder meer (een samenvatting van) de afspraken die binnen Ouderen 
Appèlhvl’ zijn gemaakt ter uitvoering van onder meer het bepaalde in de Statuten en welke afspraken 
van kracht zijn geworden quasi quo worden door instemming door de algemene ledenvergadering. 
 
II. DOEL VAN OUDEREN APPÈLhvl | KERNWAARDEN | PROGRAMMABEGINSELEN 
 

Ouderen Appèlhvl: Doel 

Ouderen Appèlhvl is een onafhankelijke lokale partij van en voor de mensen in Laarbeek. Het belang 
van de inwoners van Laarbeek staat bij ons steeds voorop. Bij ons staan werken, wonen en de 
omgeving hoog op de agenda. We staan pal voor de leefbaarheid in onze dorpen en ons mooie 
platteland/buitengebied. 
 

Ouderen Appèlhvl is opgericht op 24 september 2021 als de jongste lokale partij in Laarbeek. Door 
het vertrouwen bij de kiezers zijn we de direct bij de verkiezingen in 2022 een partij in de 
gemeenteraad geworden die ertoe doet. Daardoor hebben we een grote verantwoordelijkheid op 
onze schouders genomen. Los van de landelijke politiek hebben we onze standpunten kunnen bepalen.  
We steunen particuliere initiatieven, zijn sociaal en doen ons werk zonder fratsen. We trachten altijd 
midden tussen onze inwoners te gaan staan naar hen te luisteren en zo voor hen juiste 
volksvertegenwoordigers te zijn.  Op deze manier doen we wat goed is voor de inwoners van Laarbeek, 

van onderen op, daardoor is Ouderen Appèlhvl dus lekker dichtbij!. Wij zijn er om hen te helpen. 
 

Ouderen Appèlhvl is een lokale partij, dat betekent dat mensen van links tot rechts, van arm tot rijk, 
van jong tot oud en van progressief tot conservatief hier samenkomen. Of je nu in loondienst werkt of 

een eigen bedrijf hebt, bij ons voelen mensen zich thuis. Ouderen Appèlhvl staat namelijk voor een 
samenleving waarin iedereen meedoet. We willen graag dat mensen zich gezond en vitaal voelen in 

onze gemeente. Ouderen Appèlhvl’ staat voor een krachtige samenleving waarbinnen de gemeente 
mensen echt verder helpt als dat nodig is. 
 
De kracht van de gemeenschap, power to the people! en de gemeente als vangnet als het niet (meer) 
lukt. Alleen ben je sterk maar samen zijn we sterker. 
 
Kernwaarden 
Kernwaarden: ons DNA, hoe gaan we met elkaar en met de omgeving om, hoe staan we in de 
maatschappij? 



 
 
 

 
We zijn:  

Respectvol - We gaan respectvol om met verschillen van inzicht en mening. We houden zowel 
intern als extern rekening met elkaar. 

1. Onafhankelijk - De inwoners zijn de basis. Er zijn geen richtlijnen vanuit andere politieke 
niveaus (zoals uit Den Haag of provincie) die onze besluitvorming beïnvloeden. De leden van 

Ouderen Appèlhvl vertegenwoordigen verschillende landelijke politieke stromingen: van 
links tot rechts. Deze pluriformiteit van achtergrond maakt ons des te sterker in onze 
besluitvorming.  

2. Verbindend - We gaan uit van de “kracht van de samenleving”. Mensen willen betrokken 
worden en zich gehoord voelen. Hoe groter de betrokkenheid hoe beter het resultaat.  

3. Luisterend - We houden contact met onze inwoners en leren hun wensen kennen. De burger 

heeft Ouderen Appèlhvl gemandateerd om alle papierwerk te lezen, erover na te denken en 
er over te besluiten. 

4. Duurzaam - Pragmatische oplossingen passen bij Ouderen Appèlhvl. Besluiten moeten 
echter wel langdurend passend zijn; duurzaam in de breedste zin van 't woord.  

 
Programmabeginselen 
Onze mening en besluiten zijn gebaseerd op: 

 Verbetert het besluit het welzijn van burgers? 
Burgers moeten een zinvol bestaan ervaren, zich kunnen ontplooien en kunnen ontspannen, 
zich gezond en gelukkig kunnen voelen. Werk is van wezenlijk belang. De gemeente stimuleert 
dat de inwoners, dorpen, instellingen en bedrijven dit zoveel mogelijk zelf doen. Voor 
kwetsbare groepen en organisaties is er een vangnet. 

 Gaat het besluit uit van dienstbaarheid aan de gemeenschap? 
De gemeente voert in beginsel alleen datgene uit wat centraal goedkoper is (en dat wat 
wettelijk moet) om zo het welzijn van inwoners te verhogen. Dat wat centraal uitgevoerd niet 
goedkoper is, laten we over aan de markt. De gemeentelijke organisatie dient “lean and mean” 
te zijn en te werken in dienst van de bevolking. 

 Gaat het besluit uit van eigen verantwoordelijkheid? 
Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. “De gemeente, dat ben je zelf”. 
Gedrag dat niet bijdraagt aan het algemeen welzijn van inwoners mag gesanctioneerd worden. 

 Gaat het besluit uit van de Kracht van de gemeenschap? 
Wordt ondernemingszin gestimuleerd met het besluit? Wordt zelfredzaamheid gestimuleerd 
met het besluit? Wordt initiatief beloond met het besluit? 

 Bevordert het besluit maatschappelijke rechtvaardigheid? 
Besluiten, wet- en regelgeving moeten maatschappelijke rechtvaardigheid bevorderen. 

 Gaat het besluit uit van compensatie? 
Ondernemingszin wordt gestimuleerd, maar er moet naar gestreefd worden het extra beslag 
op publieke leefomgeving te compenseren. Wordt er een uitzondering toegestaan aan een 
bedrijf of inwoner, wat is dan de tegenprestatie waar de overige inwoners van Laarbeek beter 
van worden? 

 Is het besluit in balans met bestuurlijke omgeving? 

 Is het besluit logisch en consequent wanneer ook gekeken wordt naar beleid in 
buurgemeenten en de provincie Brabant? Dit om te voorkomen dat niet besloten wordt wat 
optimaal is voor Laarbeek op de korte termijn, nadelig is voor Laarbeek op de lange termijn. 



 

 
III. ORGANISATIE 
 
Het bestuur 

Volgens, in overeenstemming met de Statuten worden de bestuursleden van Ouderen Appèlhvl 
gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering. Voor wat betreft het aantal leden, de 
functies en de duur van een bestuurslidmaatschap wordt verwezen naar de Statuten. Een aftredend 
bestuurslid is terstond en onbeperkt herkiesbaar. 
 

Bij de samenstelling van het bestuur streeft Ouderen Appèlhvl er naar leden te benoemen die geen 
zitting hebben in de gemeenteraad van Laarbeek. Dit met oogmerk om een scheiding aan te brengen 

tussen de verschillende organen van Ouderen Appèlhvl’, waaronder het bestuur en de fractie. De 
algemene ledenvergadering en het bestuur zetten zich dan ook in om kandidaten voor het bestuur te 
vinden van buiten de fractie. 
 
Slechts als blijkt dat, ondanks de voormelde inspanning van de algemene ledenvergadering en het  
bestuur, er niet dan wel niet voldoende geschikte kandidaten voor het bestuur zijn van buiten de 
fractie, is het de algemene ledenvergadering toegestaan een lid van de fractie tevens te benoemen als 

bestuurslid van Ouderen Appèlhvl. Het streven om een bestuur samen te stellen zonder leden die 

tevens behoren tot de fractie van Ouderen Appèlhvl blijft echter onverkort gelden. De algemene 
ledenvergadering is verplicht zodra zich voldoende geschikte kandidaat-bestuursleden hebben 
aangemeld, eventuele bestuursleden die tevens lid zijn van de fractie (in onderling overleg en bij 
voorkeur met wederzijds goedvinden) uit hun functie als bestuurslid te ontslaan.  
 
Het bestuur is belast met de stabiliteit, continuïteit, integriteit en leiding van de vereniging en voert 
de besluiten van de algemene ledenvergadering uit. Het bestuur is bevoegd de fractie gevraagd en 
ongevraagd van advies te voorzien. Het bestuur houdt in de gaten of de fractie en eventuele 

wethouder(s) zich aan het verkiezingsprogramma van Ouderen Appèlhvl houden. Mocht de fractie 
of wethouders daarvan afwijken, dan mag het bestuur de fractie en de wethouder(s) daarop 
aanspreken en dit rapporteren aan de leden. 
 
 
Het bestuur is tevens belast met: 

 Ledenwerving 

 Ledenadministratie 

 Sponsoring 

 De coördinatie en organisatie van eventuele verkiezing 

 Financiën van de vereniging (inning en uitgaven) 
 
De algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Voor wat betreft de 
besluitvorming binnen de algemene ledenvergadering alsmede de bevoegdheden wordt hierbij 
verwezen naar de statuten en de wet- en regelgeving. 
 
Fractie 

De fractie van Ouderen Appèlhvl wordt gevormd door alle raadsleden die namens Ouderen 
Appèlhvl zitting nemen in de gemeenteraad van de Gemeente Laarbeek tezamen met eventuele 
steunfractieleden. 



 

 
De fractie heeft als doel ervoor te zorgen dat het verkiezingsprogramma van Ouderen Appèlhvl wordt 
uitgevoerd door de gemeente Laarbeek. De conceptversie van het verkiezingsprogramma wordt door 
de fractie opgesteld en daarna aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.  
 
Daarna is het de verantwoordelijkheid van de fractie om zoveel mogelijk punten uit het programma 

uitgevoerd worden door de gemeente Laarbeek. In de praktijk betekent dit dat Ouderen Appèlhvl zal 
moeten samenwerken met andere politieke partijen in coalities en concessies zal moeten doen in 
bijvoorbeeld een coalitieakkoord. Het is aan de fractie om die afwegingen te maken, vervolgens is het 
ook aan de fractie om deze afwegingen (indien gewenst) aan de leden uit te leggen.  
 
De fractie zal vervolgens ook moeten communiceren over wat de fractie voor de inwoners van 
Laarbeek heeft betekent. 
 
Ieder fractielid is gekozen door de inwoners van Laarbeek en de leden stemmen zonder last en dus 
autonoom met betrekking tot zijn of haar werkzaamheden.  
 
Het eerste aanspreekpunt in de fractie is de fractievoorzitter. Deze wordt gekozen door de fractie uit 
haar midden. De fractievoorzitter moet de eenheid binnen de fractie bewaken, is eerste 
aanspreekpunt voor het bestuur, is eerste aanspreekpunt voor andere partijen in de raad, is 
aanspreekpunt voor de wethouder(s), is aanspreekpunt voor fractieleden waar het integriteit betreft, 
woont presidiumvergaderingen bij namens de fractie, leidt de fractievergaderingen en geeft leiding 
aan de fractie. Deze verantwoordelijkheden kunnen eventueel door de fractievoorzitter gedelegeerd 
worden aan andere fractieleden.  
 
De fractie beslist als zodanig over het al dan niet toelaten van een persoon als steunfractielid. Een 
eventueel gegeven toestemming kan, te allen tijde worden herroepen met een volstrekte meerderheid 
van stemmen en na goedkeuring van het bestuur. 
 

De fractie is verplicht het bestuur en de eventueel namens Ouderen Appèlhvl functionerende 
wethouder op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen binnen de fractie en besluiten die 
de fractie van plan is te nemen in de gemeenteraad. De fractie nodigt het bestuur en de wethouder op 
regelmatige basis uit (een deel van) de periodieke fractievergadering bij te wonen en daarin het woord 
te voeren. 
 
IV. WETHOUDER(S) 
 

Bij coalitiedeelname zal Ouderen Appèlhvl een of meerdere wethouders kunnen leveren. De 

wethouder van Ouderen Appèlhvl is bij voorkeur een bestaand partijlid. Indien er binnen de partij 

geen geschikte kandidaten zijn, kan er een wethouder van buiten Ouderen Appèlhvl aangeworven 
worden.  
 

Van de wethouder van Ouderen Appèlhvl wordt waar mogelijk verwacht dat deze handelt in lijn met 

het partijprogramma van Ouderen Appèlhvl en de kernwaarden van Ouderen Appèlhvl. Echter, 
binnen het dualisme zal de wethouder de opdrachten van de gemeenteraad moeten uitvoeren. Dit 

kan betekenen dat de wethouder van Ouderen Appèlhvl besluiten van de gemeenteraad zal moeten 

uitvoeren waar de fractie van Ouderen Appèlhvl tegen gestemd heeft.  
 



 

 
Omdat wethouders 90% van hun werkzame tijd doorbrengen samen met ambtenaren en andere 
collegeleden, is het belangrijk dat de wethouder een goede relatie heeft met de fractie en hij of zij, 
voordat belangrijke besluiten worden genomen binnen het college, de fractie polst over de mening 
over het onderwerp waarover het college van burgemeester en wethouders een besluit moeten 
nemen (dat vaak later pas aan de gemeenteraad wordt voorgelegd) Dit om zoveel mogelijk te 

voorkomen dat de wethouder van Ouderen Appèlhvl bij het college van Burgemeester en 
Wethouders overleg instemt met een onderwerp waar de fractie later in de raad tegen stemt. Het is 

een bijzondere verantwoordelijkheid van het bestuur van Ouderen Appèlhvl om ervoor te zorgen dat 
deze communicatie goed verloopt. 
 
IV.  INTEGRITEIT 
 
Waar het integriteitskwesties betreft, is het bestuur te allen tijde bevoegd een lid van de fractie of de 
vereniging in het algemeen, de toegang tot fractie- en/of ledenvergadering(en) te ontzeggen, uit de 
fractie te zetten dan wel te royeren als lid van de vereniging. Dit gebeurt slechts nadat een 
meerderheid van de fractie en een meerderheid van het bestuur van mening zijn dat de 
integriteitskwestie aanleiding is de persoon te weren uit de betreffende vergadering(en),uit de fractie 

van Ouderen Appèlhvl te zetten dan wel te royeren als lid van Ouderen Appèlhvl (in de ongewenste, 
maar mogelijke situatie dat een bestuurslid tevens raadslid is, neemt deze persoon niet deel aan de 
stemming hieromtrent binnen het bestuur). Alvorens hiertoe over te gaan dient te voorzitter van het 
bestuur het betreffende (fractie)lid op de hoogte te brengen van de voorgenomen ontzegging van de 
toegang, het voornemen het lid uit de fractie te zetten dan wel het voorgenomen royeren en is dit 
(fractie)lid bevoegd zich ten overstaan van de fractie en het bestuur te verdedigen. Binnen één week 
volgt de beslissing van het bestuur en de fractie die gecommuniceerd wordt door de bestuursvoorzitter 

aan de betreffende persoon en de leden van Ouderen Appèlhvl. 
 
V. LEDEN | DONATEURS | RAADSLEDEN 
 

De algemene ledenvergadering van Ouderen Appèlhvl kan onderscheid maken tussen leden en 
donateurs. Een en ander conform het bepaalde in de Statuten. 
 
Leden 

Als lid van Ouderen Appèlhvl kan worden toegelaten eenieder die 16 jaar of ouder is en woonachtig 

is in de Gemeente Laarbeek. Een lid van Ouderen Appèlhvl is niet verplicht zich kandidaat te stellen 
(op de kieslijst te staan) als gemeenteraadslid. Het bestuur overlegt met een lid over het al dan niet 
kandidaat stellen als gemeenteraadslid. 
 
Het bestuur beslist over de toelating als lid. Het bestuur weigert een toetreding slechts voor zover een 

lidmaatschap niet strookt met het doel en de kernwaarden van Ouderen Appèlhvl’. Zij dient de 
betreffende persoon gemotiveerd op de hoogte te stellen van haar beslissing tot weigering over de 
toelating als lid. 
 
Voor het overige omtrent de benoeming als lid en het eind van het lidmaatschap wordt verwezen naar 
de statuten en de wet- en regelgeving. 
 
 
 



 

 
De jaarlijkse contributie van een verenigingslid wordt door de algemene ledenvergadering bepaald en 
kan derhalve jaarlijks worden gewijzigd dan wel geïndexeerd. De notulen van de algemene 
ledenvergadering geven inzicht in het voor het lopende verenigingsjaar geldende tarief. De voor het  

 
lidmaatschap verschuldigde contributie is van kracht vanaf de datum van inschrijving als lid door het 
bestuur. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 
 
Een lid kan op de kieslijst worden geplaatst, hetgeen in overleg gebeurt.   
 

Donateurs - vrienden van Ouderen Appèlhvl  
Een donateur – of vriend van Ouderen Appèlhvl – kan, zonder dat sprake is van deelname aan de 
ledenvergadering of stemrecht, een donatie doen van een door hem/haar zelf te bepalen bedrag met 
een door hem/haar zelf te bepalen frequentie. 
 
Raadsleden 

Ieder gemeenteraadslid dat namens Ouderen Appèlhvl zitting neemt in de gemeenteraad van de 
Gemeente Laarbeek, is naast zijn contributie als lid een contributie als gemeenteraadslid verschuldigd 

aan Ouderen Appèlhvl’. Deze jaarlijkse contributie van een gemeenteraadslid wordt door de 
algemene ledenvergadering vastgesteld en kan eens per 4 jaar (de reguliere zittingsduur van een 
gemeenteraadslid) worden geïndexeerd. De notulen van de algemene ledenvergadering geven inzicht 
in het voor de zittingsduur geldende tarief. De voor het raadslidmaatschap verschuldigde contributie 
is van kracht met ingang van de installatie in de gemeenteraad.  
 
De verschuldigde contributie wordt per maand naar rato berekend, afhankelijk van het aantal  
Gemeente Laarbeek, met dien verstande dat indien  
i. een raadslid zijn zetel in de gemeenteraad van de Gemeente Laarbeek prijsgeeft; 

ii. zijn lidmaatschap van Ouderen Appèlhvl eindigt in verband met zijn gedragingen, handelingen 
of activiteiten die voor zijn risico komen; 

iii. hem de toegang tot de fractie wordt ontzegd wegens zijn gedragingen, handelingen of activiteiten 
die voor zijn risico komen, 

de resterende contributie over het betreffende jaar waarin het voorgaande zich voordoet niet wordt 

gerestitueerd en moet worden geacht als verschuldigd te zijn voldaan aan Ouderen Appèlhvl. 
 
Het bestuur, vertegenwoordigd door de penningmeester, zal met ieder individueel raadslid afspraken 
maken over de wijze van incasso van de door hem of haar verschuldigde contributie. De 
penningmeester streeft hierbij naar zoveel mogelijk eenheid en gelijkheid. 
 
 

 

 

  

 


