Opgericht bij akte op 23 juni 1923

Statuten
Artikel 1 Naam en zetel
De vereniging is genaamd Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.
De vereniging fungeert tevens als afdeling van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, als bedoeld in artikel 26 van de statuten van die vereniging.
De vereniging is gevestigd te ‘s -Gravenhage.
Artikel 2 Doel en middelen
De vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de
vervulling van haar bestuurstaken.
Artikel 3 Werkwijze
De vereniging streeft haar doel na door:
a. het desgevraagd of op eigen initiatief adviseren van haar leden;
b. het onderhouden van contacten met overheden, in het bijzonder de provinciale
overheid;
c. het ten behoeve van haar leden zitting nemen in overheidscommissies en in
besturen van andere organisaties en instellingen die op provinciaal niveau werkzaam
zijn;
d. overige middelen die aan het doel dienstbaar zijn.
Artikel 4 Duur
De Vereniging opgericht op drieëntwintig juni negentienhonderddrieentwintig en op
zeventien mei negentienhonderdzevenenvijftig opnieuw aangegaan, is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 Leden
1. Leden van de Vereniging kunnen uitsluitend zijn gemeenten in Zuid-Holland die lid
zijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
2. Een gemeente die tot de vereniging wenst toe te treden, bericht zulks schriftelijk
aan het bestuur.
3. Het bestuur beslist ten spoedigste over de toelating en deelt zijn beslissing
onverwijld aan de betrokken gemeente mee. Het geeft daarvan tevens kennis aan de
algemene vergadering.
Artikel 6 Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. door opheffing van de gemeente die lid van de vereniging is;
b. door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het
bestuur. Na opzegging eindigt het lidmaatschap op éénendertig december van het
jaar volgende op dat waarin de opzegging heeft plaatsgehad.
c. door opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid, na
daartoe te zijn aangemaand, gedurende drie maanden in gebreke is gebleven te
voldoen aan zijn verplichtingen jegens de vereniging en voorts, indien een lid niet
langer voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, als ook wanneer
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redelijkerwijs van de verenging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de staturen, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Artikel 7 Algemene vergadering
1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt een algemene vergadering van leden
gehouden.
2. Het bestuur kan besluiten een buitengewone algemene vergadering bijeen te
roepen.
3. Een buitengewone algemene vergadering vindt bovendien plaats indien een
zodanig aantal leden als bevoegd is ter algemene vergadering een/tiende gedeelte
van de stemmen uit te doen brengen, dan wel een/tiende van het aantal leden, ook
indien zij niet bevoegd zijn een/tiende gedeelte van die stemmen uit te brengen, dit
schriftelijk, met opgaaf van redenen en van de te behandelen punten, aan het
bestuur verzoekt.
4. De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in lid 1 en 2
geschiedt ten minste drie weken vóór de dag der vergadering, met vermelding van
de te behandelen onderwerpen.
5. De bijeenroeping van een algemene vergadering als bedoeld in lid 3 geschiedt
binnen veertien dagen op een termijn niet langer dan vier weken na de indiening van
het verzoek. Indien aan zodanig verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan bij advertentie in ten
minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.
Artikel 8 Toegang tot de algemene vergadering
1. Elk lid, dat aan de algemene vergadering wil deelnemen, is gehouden een lid van
een van zijn bestuursorganen of zijn secretaris of zijn raadsgriffier als
vertegenwoordiger aan te wijzen. De algemene vergadering bestaat uit de
aangewezen vertegenwoordigers van de leden; een lid kan zijn stem of stemmen niet
door de vertegenwoordigers van een ander lid laten uitbrengen.
2. Naast vertegenwoordigers van de leden hebben de leden van de bestuursorganen
en de secretarissen van de leden der vereniging mede toegang tot de algemene
vergadering. Zij kunnen in de vergadering het woord voeren.
3. Elke vertegenwoordiger legt bij aanvang van de algemene vergadering aan de
voorzitter een schriftelijke verklaring over van burgemeester en wethouders van de
door hem vertegenwoordigde gemeente, waaruit blijkt dat hij tot vertegenwoordiging
van die gemeente bevoegd is.
Artikel 9 Stemmen
1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de
vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 8, eerste lid.
2. Elke gemeente die lid is van de vereniging, brengt door tussenkomst van haar
vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als haar bevolking veelvouden van
éénduizend (1.000) inwoners telt, met dien verstande dat zij ten minste één en ten
hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.
3. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente is het aantal inwoners dat
de gemeente telde op een januari van het voorafgaande jaar volgens de door het
Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
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Artikel 10 Besluitvorming
1. De algemene vergadering besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, voor zover niet in de wet of in deze statuten een andere meerderheid is
voorgeschreven. De vertegenwoordigers die blanco stemmen hebben uitgebracht,
worden geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij niet verlangd. Indien
stemming over een zaak wordt verlangd, geschiedt deze schriftelijk, tenzij naar het
oordeel van de voorzitter de uitslag reeds op andere wijze duidelijk is vastgelegd en
door geen van de vertegenwoordigers alsnog een schriftelijke stemming wordt
verlangd.
3. Indien tot het nemen van een besluit over zaken door geen der vertegenwoordigers stemming wordt verlangd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
4. Bij staking van stemmen over een zaak wordt een voorstel geacht te zijn
verworpen.
5. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen niemand de volstrekte
meerderheid heeft behaald, vindt een tweede vrije stemming plaats. Behaalt alsdan
wederom niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt een herstemming plaats
tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen
hebben behaald. Heeft bij de tweede vrije stemming één persoon de
meeste stemmen behaald en meer dan één persoon een gelijk op een na hoogste
aantal stemmen, dan vindt tussen de laatstbedoelde personen een tussenstemming
plaats.
6. Bij de herstemming is degene gekozen of benoemd, die het hoogste aantal
stemmen heeft behaald. Wordt het hoogste aantal stemmen bij herstemming door
meer dan één persoon behaald, dan beslist het lot.
Artikel 11 Algemene Vergadering
1. De algemene vergadering vergadert in het openbaar, tenzij de voorzitter, in
overeenstemming met het gevoelen van de meerderheid der vergadering, deze
besloten verklaart.
2. Het huishoudelijk reglement geeft regels met betrekking tot de toegang tot de
algemene vergadering voor andere personen dan die bedoeld in artikel 8, eerst en
tweede lid.
Artikel 12 Informatieplicht
Het bestuur is gehouden aan de algemene vergadering inlichtingen te geven
aangaande het gevoerde beleid, voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar
belang of met het belang van de vereniging. De algemene vergadering is bevoegd
haar gevoelen over algemene punten van het bestuursbeleid uit te spreken.
Artikel 13 Jaarstukken en registeraccountant
1. Het bestuur brengt jaarlijks op de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 7
eerste lid, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het
gevoerde beleid. Tevens legt het de jaarrekening met een toelichting ter goedkeuring
aan de vergadering over. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het
bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. De algemene vergadering wijst een accountant, geregistreerd bij een bij wet
ingestelde beroepsorganisatie aan teneinde de jaarrekening van het bestuur te
onderzoeken en van zijn bevindingen verslag aan de algemene vergadering uit te
brengen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening strekt het bestuur tot décharge.
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Artikel 14 Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit:
a. ten hoogste vijf leden, ter algemene vergadering te benoemen door de
gemeenten die lid zijn van de vereniging, met meer dan veertigduizend (40.000)
inwoners, met uitzondering van Den Haag en Rotterdam;
b. ten hoogste drie leden, ter algemene vergadering te benoemen door de
gemeenten die lid zijn van de vereniging, met inwoners tot veertigduizend (40.000)
inwoners;
c. ten hoogste twee leden, te benoemen door de gemeenten Den Haag en
Rotterdam, indien deze gemeenten lid zijn van de vereniging, met dien verstande dat
deze gemeenten ieder een lid benoemen;
d. ten hoogste twee leden, te benoemen door de samenwerkingsverbanden van
gemeenten in Zuid-Holland die een geheel van belangen op het gebied van het
lokaal overheidsbestuur behartigen;
e. ten hoogste twee leden, op voordracht van het bestuur teneinde een
evenwichtige samenstelling te bevorderen;
f. een voorzitter, op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering in
functie te benoemen voor ten hoogste vier jaar. Hij is na afloop van zijn
zittingsperiode eenmaal voor eenzelfde periode onmiddellijk herbenoembaar.
2. Tot lid van het bestuur zijn slechts benoembaar de leden van bestuursorganen, de
raadsgriffiers en de secretarissen van de leden der vereniging.
3. Een persoon kan niet tegelijkertijd zitting hebben in het bestuur krachtens
verschillende benoemingen.
4. Een bestuurslid dat niet langer voldoet aan de vereisten van benoembaarheid,
gesteld in het tweede lid, houdt terstond op lid van het bestuur te zijn. Een
bestuurslid dat lid van een bestuursorgaan dan wel secretaris wordt van een andere
gemeente of groep van gemeenten als bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met
d, dan die door welke hij als bestuurlid werd benoemd, treedt af op de eerstvolgende
algemene vergadering.
5. een bestuurslid heeft zitting voor ten hoogste vier jaar. Hij kan na afloop van zijn
zittingsperiode terstond worden herbenoemd.
6. Een bestuurslid kan ter algemene vergadering worden ontslagen bij besluit van de
groep gemeenten die het bestuurslid heeft benoemd. In gevallen waarin het eerste
lid geen benoeming ter algemene vergadering voorschrijft, kan het bestuurslid
tussentijds worden ontslagen door de samenwerkingsverbanden die het bestuurslid
hebben benoemd, dan wel de gemeente die het bestuurlid heeft benoemd.
Artikel 15 Dagelijks bestuur
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter en een penningmeester aan.
Daarnaast wijst het bestuur al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. De
voorzitter vormt samen met de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester
het dagelijks bestuur. Indien de secretaris niet is aangewezen uit het midden van het
bestuur, heeft deze in het bestuur en het dagelijks bestuur een adviserende stem. Hij
kan worden aangewezen voor ten hoogste vier jaar. Hij kan na afloop van de
aanwijzingsperiode terstond worden aangewezen voor eenzelfde periode. Het
bestuur kan nog een van zijn leden als lid van het dagelijks bestuur aanwijzen.
2. Het dagelijks bestuur is onder meer belast met de voorbereiding van de
besluitvorming van het bestuur en het toezicht op de uitvoering van besluiten van het
bestuur.
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3. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen namens het bestuur
besluiten te nemen. Het doet van dergelijke besluiten uiterlijk in de eerstvolgende
vergadering van het bestuur mededeling.
Artikel 16 Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
2. De vereniging kan bovendien in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door
ten minste twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 17 Contributie
De leden betalen ten behoeve van de verenigingskas jaarlijks een contributie
overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement
Artikel 18 Ondersteuning
1. Het bestuur, het dagelijks bestuur en de algemene vergadering kunnen zich doen
bijstaan door een adjunct-secretaris en/of administrateur.
2. Het bestuur kan de adjunct-secretaris of de administrateur volmacht verlenen om
de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 19 Huishoudelijk Reglement
Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de vereniging worden
geregeld bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene vergadering.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze
statuten.
Artikel 20 Statutenwijziging
1. Geen verandering in deze statuten kan worden gebracht dan door een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen onder bijvoeging van het voorstel tot wijziging,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen. Het voorstel ligt tot na
afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden op het
secretariaat van de vereniging ter inzage.
2. Geen besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen dan door een
met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen onder bijvoeging van het voorstel tot
ontbinding.
3. Geen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement
kan worden genomen dan door de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen
onder bijvoeging van het voorstel daartoe.
Artikel 21 Ontbinding
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de
algemene vergadering die tot ontbinding besluit, anders bepaalt.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt de macht en de bevoegdheid van de
vereffenaars geregeld.
3. De algemene vergadering aan wie door vereffenaars rekening en verantwoording
wordt gedaan, besluit op voorstel van dezen welke bestemming aan het eventueel
batig saldo van de vereniging wordt gegeven.
Artikel 22
Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze is opgenomen in
een notariële akte.
EINDE STATUTEN Zoals deze tekst luidt na de statutenwijziging van 14 augustus
2017.Gouda, 14 augustus 2017 Mr. A.N. Stigter-Kromwijk, notaris te Gouda.
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