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NOTITIE AGENDAPUNT 8 

 

Onderwerp :  Toelichting huishoudelijk reglement WSGO 

Van :  Bestuur WSGO 

Aan :  Leden WSGO 

Datum : 9 oktober 2020 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 29 van de statuten kan de vereniging een huishoudelijk reglement opstellen. 

Het huishoudelijk reglement van de WSGO ligt voor om te worden vastgesteld door de leden op de 

ALV. 

 

Het bestuur van de WSGO heeft het concept huishoudelijk reglement in haar vergadering van 13 

mei jl. vastgesteld en gehanteerd als voorlopig kader. Sindsdien staat het op de website van de 

WSGO ( https://wsgo.nl/over-ons/statuten-en-reglementen ). 

 

Het  huishoudelijk reglement 

Proces 

Voor het opstellen van het huishoudelijk reglement is gebruik gemaakt van bepalingen in: 

▪ het huishoudelijk reglement van de VNG; 

▪ het reglement van het College voor Arbeidszaken (CvA). 

Inhoudelijk is het reglement vervolgens getoetst door de VNG-bedrijfsjurist. 

 

Inhoud 

Een korte toelichting op de inhoud van het reglement: 

▪ veel termijnen in de bepalingen zijn gekoppeld aan de statuten. Kernbepaling is die waarin 

staat dat het bestuur ten minste 4 weken van tevoren de schriftelijke uitnodiging en de agenda 

van de ALV aan de leden moet sturen; 

▪ veel van de termijn zijn overgenomen van, dan wel vergelijkbaar met, die van de VNG. 

Bijvoorbeeld bij de ALV, de orde van de ALV en de selectiecommissie voor de kandidaatstelling 

voor vacatures in het bestuur; 

▪ termijnen zijn vaak “uiterlijk x weken voor…”  bepalingen. Het bestuur streeft er naar om 

stukken eerder ter beschikking te stellen aan leden waar dat organisatorisch mogelijk is; 

▪ de artikelen rondom de kandidaatstellingsprocedure en de eisen aan tegenkandidaten zijn 

vergelijkbaar met die van de VNG; 

▪ artikel 6 van het reglement is in de kern gebaseerd op het CvA reglement van de VNG. Het 

volledige ledenraadplegingsproces rondom een cao is hier beschreven; 

▪ de bepalingen rondom de contributie in artikel 8 zijn gebaseerd op de huidige contributiestaffel. 

Deze contributiestaffel blijft hetzelfde als de leden tijdens de ALV instemmen met de begroting 

voor 2021 en de contributie voor 2021; 

▪ in artikel 8 en 10 wordt informatie van leden gevraagd. Dit is noodzakelijk voor de contributie 

hoogte, informatievoorziening aan het Ministerie van SZW bij het aanmelden van de cao en 

voor het nakomen van afspraken met sociale partners in de cao. 
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