
 Vereniging van Gelderse Gemeenten,  
 tevens Afdeling Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
 
 
 
 
 
 STATUTEN 
 
 
 
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 Artikel 1 
 
 De vereniging draagt de naam Vereniging van Gelderse Gemeenten, tevens Afdeling 

Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
 Zij is een voortzetting van de "Afdeeling Gelderland van de Vereeniging van Nederlandsche 

Gemeenten", welke afdeling is opgericht op dertien februari negentienhonderd drieëntwintig. 
 Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.  
 Waar in deze statuten wordt gesproken van de V.N.G. wordt daarmee de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, gevestigd te 's Gravenhage bedoeld. 
 
 Artikel 2 
 
1. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. 
2. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 
 
 Artikel 3 
 
 De vereniging heeft ten doel haar leden collectief bij te staan bij de vervulling van hun 

bestuurstaken. 
 
 Zij tracht dit doel te bereiken door: 
 a. ter zake van de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit 

eigen beweging adviserend, coördinerend en stimulerend op te treden, alsmede door 
het verstrekken van inlichtingen; 

 b. de aandacht van de daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen te 
vestigen op vraagstukken en moeilijkheden, waarmee haar leden worden gecon-
fronteerd; 

 c. contacten te onderhouden met overheden, alsmede met andere organisaties en 
instellingen, over aangelegenheden, die haar leden raken; 

 d. ten behoeve van haar leden zitting te nemen in besturen en commissies van 
organisaties en instellingen; 

 e. het samenwerken met andere verenigingen of instellingen ter behartiging van 
gelijksoortige of gemeenschappelijke belangen; 

 f. het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in het belang van 
Gelderse gemeenten werkzaam zijn; 

 g. overige middelen die aan het doel dienstbaar zijn. 
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LIDMAATSCHAP 
 
 Artikel 4 
 
 1. Leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Gelderland, die lid zijn van de 

VNG.  
 2. a.  Daarnaast kunnen gewesten, die lid zijn van de VNG, lid zijn van de vereniging. 
  b. Onder gewesten in deze statuten worden verstaan openbare lichamen, die een 

geheel van belangen op het gebied van het lokale overheidsbestuur in 
Gelderland behartigen, ten aanzien waarvan in regionaal verband eenheid van 
beleid noodzakelijk wordt geacht. 

  c.  Een gewest dat tot de vereniging wenst toe te treden, bericht dit schriftelijk aan 
het bestuur. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de toelating en deelt 
zijn beslissing onverwijld aan het betrokken lichaam mee. Het geeft daarvan 
tevens kennis aan de ledenvergadering. 

 
 Artikel 5 
 
 1. Het lidmaatschap van gemeenten eindigt door het beëindigen van het lidmaatschap van 

de V.N.G. 
 2. Het lidmaatschap van gewesten eindigt door: 
  a. door opheffing van het gewest dat lid is van de vereniging. 
  b. opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk te geschieden; na 

opzegging eindigt het lidmaatschap op éénendertig december van het jaar, 
volgend 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 het niet langer voldoet aan de in de artikel 4 lid 2 sub b gegeven 
omschrijving. 

  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken door de ledenver-
gadering wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 
van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

 
GELDMIDDELEN 
 
 Artikel 6 
 
 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, uit een jaarlijkse 

bijdrage van de V.N.G. en uit overige inkomsten. 
 
 Artikel 7 
 
1. De leden van de vereniging betalen een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de 

ledenvergadering wordt vastgesteld. 
2. Voor de gemeenten wordt de contributie per inwoner berekend. 
3. Het aantal inwoners van een gemeente wordt bepaald op het aantal dat een gemeente 

overeenkomstig de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek telde op één januari van 
het jaar voorafgaande aan dat van de vaststelling. 

4. Voor de gewesten wordt de contributie bepaald op een percentage van de contributie (van ten 
hoogste 10), die verschuldigd zou zijn voor een gemeente met een aantal inwoners, gelijk aan 
dat van het gebied waarover de werkzaamheden van de leden zich uitstrekken. 
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5. Gemeenten of gewesten, van wie het lidmaatschap begonnen is of beëindigd, zijn over het jaar 
waarin het begin of het einde plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het 
bestuur anders besluit. 



ORGANISATIE VAN DE VERENIGING 
 
 Artikel 8 
 
1. De vereniging kent een bestuur en een ledenvergadering. 
2. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die de wet of deze statuten niet aan 

het bestuur opdraagt. 
 
BESTUUR 
 
 Artikel 9 
 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf leden, die uit hun midden een 

voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen.  De laatste twee functies kunnen worden 
gecombineerd.  

 Het bestuur kan de secretaris doen bijstaan door een adjunct-secretaris, niet-bestuurslid. 
 Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering.  
2. a. Tot bestuurslid zijn benoembaar: 
  - burgemeesters, wethouders, raadsleden, raadsgriffiers en secretarissen

van ledengemeenten. 
  - de leden van de bestuursorganen en de secretarissen van de ledengewesten 

bedoeld in artikel 4 lid 2 sub b.  
 b. Bij de samenstelling van het bestuur dient rekening gehouden te worden met spreiding 

naar de grootte van de gemeente, gemeten aan het inwonertal, met de geografische 
spreiding over de provincie en naar de spreiding over de categorieën die voor het 
lidmaatschap in aanmerking komen. 

3. De bestuursleden worden bij volstrekte meerderheid van stemmen benoemd in en door een 
ledenvergadering. 

4. Een bestuurslid houdt op lid te zijn, zodra hij niet meer aan de in het tweede lid gestelde eisen 
voor benoembaarheid voldoet. 

5. De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen 
aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde 
van de geldig uitgebracht stemmen. 

6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. 

 
 Artikel 10 
 
1. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren. De aftredende 

bestuursleden zijn eenmaal hernoembaar. Jaarlijks treden op één januari een of meer 
bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.  

2. Hij die als lid van het bestuur ontslag neemt of periodiek aftreedt, blijft zijn functie waarnemen 
totdat zijn opvolger zijn functie heeft aanvaard. 

3. Bij het tussentijdse openvallen van een plaats in het bestuur wordt daarin in de eerstvolgende 
ledenvergadering voorzien. 

 
 Artikel 11 
 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het regelt daartoe zelf zijn 

werkschema. 
2. Binnen de door de ledenvergadering vastgestelde personeelsformatie wordt het personeel van 

de vereniging door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Bij ontslag anders dan op 
eigen verzoek heeft de ontslagene beroep op de ledenvergadering. 
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 De door het personeel te genieten beloning wordt vastgesteld door het bestuur, de 
ledenvergadering gehoord. 



3. Een vergadering van het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten wanneer 
tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Het bestuur kan in spoedeisende gevallen 
ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle 
bestuursleden is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 
Door de voorzitter wordt bepaald wat spoedeisend is. 

 Het bestuur doet van zijn besluiten op geëigende wijze mededeling aan de leden. 
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 

doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
5. Het bestuur is slechts met goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het 
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een ander verbindt. 

 
 Artikel 12 
 
1. De vereniging wordt in en buite rechte vertegenwoordigd door het bestuur. 
2. De vereniging kan bovendien in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door ten minste 

twee gezamenlijk handelend leden van het bestuur. 
 
 Artikel 13 
 
1. De penningmeester richt de financiële administratie in, zorgt voor de inning van alle aan de 

vereniging toekomende gelden en doet na machtiging van het bestuur de nodige uitgaven. 
2. Hij houdt van alle ontvangsten en uitgaven nauwkeurig boek. 
3. In een bestuursvergadering, die aan de ledenvergadering waarin het bestuur rekening en 

verantwoording aflegt voorafgaat, doet de penningmeester verslag van zijn beheer. 
 
DE LEDENVERGADERING 
 
 Artikel 14 
 
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ledenvergadering gehouden. Het 

bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging 
en het gevoerde beleid. Tevens legt het de jaarrekening (de balans en de staat van baten en 
lasten) met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. De jaarrekening wordt 
ondertekend door de leden van bestuur; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, 
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

 Op deze vergadering wordt tevens de begroting voor het lopende jaar vastgesteld, waaronder 
de vaststelling van de door de leden over dat jaar verschuldigde contributie, voor zover dit punt 
nog niet op de agenda van een vergadering voorafgaande aan het begrotingsjaar aan de orde 
is gekomen.  

2. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 1 en 
brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek 
bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen 
bijstaan. 

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de 
boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

4. Goedkeuring van de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording 
strekt het bestuur tot decharge. 
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5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de 
ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw 
onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde 



bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming 
brengt zij aan de vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring 
geweigerd dan neemt de ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang 
van de vereniging nodig geacht worden. 

 
  
 Artikel 15 
 
1. Een ledenvergadering kan voorts worden gehouden krachtens een besluit van het bestuur. 
2. Daarnaast wordt een ledenvergadering gehouden op schriftelijk verzoek van tenminste vijf 

leden. Dit verzoek dient een opgaaf aan de secretaris van de reden en de te behandelen punten 
te bevatten.   

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 1 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping  van 
een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 
verzoek. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het 
bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 
ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in verschillende dagbladen, die tezamen het 
gehele gebied van de provincie Gelderland bestrijken. 

 
 Artikel 16 
 
1. De ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen door middel van een 

schriftelijke oproeping, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste veertien dagen 
tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende 
gevallen kan van deze termijn worden afgeweken. De bijeenroeping geschiedt door een aan 
alle leden te zenden schriftelijke mededeling. 

2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, 
alsmede de agenda. 

 
 Artikel 17 
 
1. De agenda voor een ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld, met inachtneming 

van hetgeen in artikel 14 lid 1 en 2 is bepaald. 
2. Het bestuur kan een punt op het verzoek van een van de leden op de agenda plaatsen. Het 

bestuur is verplicht dit te doen, indien tenminste vijf leden daarom schriftelijk verzoeken. Dit 
verzoek dient vier weken vóór de ledenvergadering te zijn ontvangen, de dag van ontvangst en 
van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, naar het oordeel van 
verzoekers, kan van deze termijn worden afgeweken. 

 
 Artikel 18 
 
1. De ledenvergaderingen van de vereniging worden gehouden op een door het bestuur te 

bepalen plaats. 
2. De voorzitter leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere 

bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden. 
3. Van het op de ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of adjunct-secretaris, of 

bij afwezigheid of ontstentenis van beide, door een door de voorzitter aangewezen lid, notulen 
opgemaakt, die in de volgende ledenvergadering worden geagendeerd. 

 
  Artikel 19 
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1. Elk lid dat aan de ledenvergadering wil deelnemen, is gehouden een lid van zijn 
bestuursorganen of zijn secretaris als vertegenwoordiger aan te wijzen. De ledenvergadering 
bestaat uit de aangewezen vertegenwoordigers van de leden; een lid kan zijn stem of stemmen 



niet door een ander lid laten uitbrengen. 
2. Naast degenen die ingevolge het eerste lid de ledenvergadering bijwonen, hebben mede 

toegang de leden van de bestuursorganen en de secretarissen van de leden van de vereniging. 
3. Een persoon kan niet tegelijkertijd een gemeente en een gewest vertegenwoordigen. 
4. Het bestuur is bevoegd, personen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking 

komen uit te nodigen tot gehele of gedeeltelijke bijwoning van ledenvergaderingen. 
5. Aan alle ter vergadering aanwezige personen kan de voorzitter verlof verlenen aldaar het woord 

te voeren. 
 
 Artikel 20 
 
1. De stemmen van een lid worden op de ledenvergadering uitgebracht door de vertegen-

woordiger van dat lid, bedoeld in artikel 19 lid 1. 
2. Elke gemeente die lid is van de vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegen-

woordiger zoveel stemmen uit als de bevolking van de door hem vertegenwoordigde gemeente 
veelvouden van 5.000 inwoners, afgerond naar boven, telt, doch tenminste één stem en 
maximaal 15 stemmen. 

3. Elk gewest dat lid is van de vereniging brengt door tussenkomst van zijn vertegenwoordiger 
zoveel stemmen uit als de bevolking van het door hem gepresenteerde gewest veelvouden van 
50.000 inwoners, afgerond naar boven, telt, doch tenminste één stem en maximaal 10 
stemmen. 

4. Het aantal inwoners van een gemeente of gewest wordt bepaald op het aantal dat een 
gemeente of gewest overeenkomstig de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
telde op één januari van het voorgaande jaar.  

 
 Artikel 21 
 
1. De ledenvergadering besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor 

zover niet 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. Indien tot het nemen van een besluit over zaken of personen door geen van de vertegen-
woordigers stemming wordt verlangd, is het voorstel aangenomen. 

3. Wordt door een van de vertegenwoordigers een stemming verlangd, dan wordt over personen 
schriftelijk bij gesloten briefjes gestemd en over zaken mondeling, tenzij naar het oordeel van de 
voorzitter de uitslag aldus niet duidelijk kan worden vastgesteld en schriftelijke stemming 
noodzakelijk wordt geacht. 

4. Bij staking van stemmen over een zaak wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Ingeval omtrent het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen niemand de volstrekte 

meerderheid behaalt, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. Indien ook daarbij 
niemand de volstrekte meerderheid behaalt, wordt een derde stemming bepaald tot de twee 
personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, danwel indien de 
meeste stemmen tussen meer personen gelijk zijn verdeeld tot allen die aldus de meeste 
stemmen hebben verkregen. Als ook hier geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft, 
zonodig na een tussenstemming over hen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, 
een vierde stemming plaats over de twee personen die nu de meeste stemmen hebben 
verkregen. Indien bij de tussenstemming of de derde of vierde stemming de stemmen staken, 
beslist het lot. 

 
WIJZIGING STATUTEN 
 
 Artikel 22 
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1. Wijziging van de statuten kan alleen door de ledenvergadering geschieden bij een besluit, 
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 



2. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten, indien de oproepingsbrief voor de 
vergadering het voorstel daartoe vermeldt en deze oproeping tenminste veertien dagen tevoren 
aan de leden is toegezonden, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 

3. De gewijzigde statuten treden eerst in werking nadat zij zijn goedgekeurd door het bestuur van 
de V.N.G. en alvorens er een notariële akte van is opgemaakt. 

 
ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
 
 Artikel 23 
 
1. De ledenvergadering van de vereniging kan met tenminste drie/vierde van de geldig 

uitgebrachte stemmen besluiten tot ontbinding van de vereniging wanneer in die vergadering 
tenminste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd zijn. Bij gebreke van het quorum kan 
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding 
worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste, 
te houden vergadering, met een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 19 boek 2 BW) 
genoemde gevallen.  

2. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten indien de oproepingsbrief voor de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde ledenvergadering het voorstel tot ontbinding vermeldt en deze 
oproeping tenminste veertien dagen van tevoren aan de leden is gezonden, de dag van 
oproeping en van de vergadering niet meegerekend.   

3. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is een instemmend advies van de V.N.G. 
noodzakelijk. 

 
 Artikel 24 
 
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de 

ledenvergadering, die tot ontbinding besluit, anders bepaalt. 
2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te 

bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. 
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven bepalingen van de statuten en 
reglementen voorzover mogelijk van kracht. 

 In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden; in liquidatie. 

4. Bij ontbinding van de vereniging wordt het archief overgedragen aan de V.N.G. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 Artikel 25 
 
1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement 

mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de 
statuten. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering, 
op voorstel van het bestuur. 

3. Tevens kan wijziging plaatsvinden indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde 
gedeelte van de leden van de vereniging. 

 De ledenvergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging 
niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden. 
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SLOTBEPALING 
 
 Artikel 26 
 
 In alle aangelegenheden van de vereniging waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of 

de wet niet voorzien, beslist het bestuur. 


