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De statuten van de vereniging bepalen dat een Huishoudelijk Reglement (HR) al die zaken regelt die 

daar volgens de statuten voor in aanmerking komen. Waar in dit HR mogelijkerwijs sprake is van een 

overtreding van de statuten prevaleren altijd de statuten. 

Bestuur en leden zijn gerechtigd tot het doen van voorstellen tot aanvullingen en wijzigingen op dit 

HR. Besluiten daarover worden met een 2/3 meerderheid van stemmen genomen in een algemene 

ledenvergadering waarbij minstens de helft van de leden fysiek aanwezig is en/of vertegenwoordigd 

bij volmacht. 

In dit HR zijn de artikelen in oplopende nummervolgorde opgenomen. Bij een wijziging wordt de 

volgorde waar nodig door de secretaris aangepast. Aansluitend krijgen de leden een nieuwe 

elektronisch versie gezonden. 

1. Samenwerking, visie, missie en grondbeginselen   artikelen 1. en 2. 

2. Financiële middelen      artikelen 3. t/m 10. 

3. Lidmaatschap       artikelen 11. t/m 17. 

4. Bestuur        artikelen 18. t/m 30. 

5. Algemene ledenvergadering     artikelen  31. t/m 37. 

6. Fractie, college, werkgroepen en/of commissies   artikelen 38. t/m 44. 

7. Privacyverklaring vereniging Breda Beslist    pagina’s  11-12-13 

Bijlage 1. 

De acht (8) grondbeginselen van de vereniging Breda Beslist pagina 14  
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1. Visie en missie en grondbeginselen 
Artikel 1. 
Breda Beslist staat open voor samenwerking en samengaan met andere lokale partijen die zich kunnen 
vinden in onze visie, missie en grondbeginselen. Bestuur en leden zijn gerechtigd voorstellen tot 
samenwerking te doen. Besluitvorming over samenwerking vindt plaats door stemming in een 
algemene vergadering waarbij een 2/3 meerderheid is vereist bij een fysieke aanwezigheid van 
minstens de helft van de leden.   
 
Artikel 2. 
Wijziging van de visie en missie is alleen mogelijk in een algemene ledenvergadering. Besluitvorming 
hierover vindt plaats door stemming in een algemene vergadering waarbij een 2/3 meerderheid is 
vereist bij een fysieke aanwezigheid en/of vertegenwoordiging van minstens de helft van de leden.   
 
Visie en missie versie 2021 
Wij zijn een lokale politieke beweging die het welzijn van alle inwoners van de stad en haar dorpen en 
buurtschappen dient door deelname aan gemeenteraadsverkiezingen en als mogelijk gevolg daarvan 
(mede) verantwoordelijkheid draagt voor de besturing van de gemeente Breda. 
 
2. Financiële middelen 
Artikel 3. 
De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks bij een gewone meerderheid de minimale hoogte van de 
jaarlijkse contributie vast. Het bestuur is bevoegd en belast met de verwerking van de contributies en 
alle andere financiële middelen zoals beschreven in artikel 4. van de statuten.  
 
Artikel 4. 
Een gift of donatie is iedere door de vereniging van een (niet-)natuurlijke rechtspersoon om niet 
ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie in natura. Uitsluitend het bestuur is bevoegd om een 
gift of donatie te accepteren onder de voorwaarde dat deze niet ingaat tegen de statuten. Weigering 
van een gift of donatie wordt altijd schriftelijk medegedeeld aan de beoogde schenker. Mits de 
schenker geen bezwaar heeft informeert het bestuur de algemene ledenvergadering in algemene 
termen zonder daarbij de identiteit van de schenker openbaar te maken. 
 
Artikel 5.  
De vereniging neemt slechts die gift of donatie van een (niet-)natuurlijke aan die onderdaan is of 
gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie. De statuten van een niet-natuurlijke 
rechtspersoon mogen een schenking aan een politieke partij niet uitsluiten. Een gift of donatie van 
buiten de Europese Unie wordt slechts aangenomen na overleg in het bestuur en met de beoogde 
schenker. 
 
Artikel 6. 
Een gift of donatie waarvan de juiste herkomst niet is vast te stellen wordt niet aangenomen. Een gift 
of donatie die blijkbaar of schijnbaar wordt gedaan in de verwachting van een economische, 
bestuurlijke of politieke begunstiging, wordt niet aangenomen. Een schenker heeft geen invloed op de 
besteding van de gift of donatie, ze zijn louter in het belang van de vereniging. 
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Artikel 7. 
Vanaf 2022 worden de reguliere afdrachten van de eigen gemeenteraadsleden en/of wethouders en 
ereleden van Breda Beslist beschouwd als onder artikel 3. en zijn louter bestemd voor de doeleinden 
van de vereniging. 
 
Artikel 8. 
In de jaarstukken legt het bestuur verantwoording af over alle in het betreffende boekjaar ontvangen 
inkomsten en uitgavengiften. Deze verantwoording volgt minimaal de wettelijke voorschriften. De 
penningmeester van Breda Beslist registreert alle ontvangen bijdragen en vanaf € 250,- ook de datum, 
naam en bereikbaarheidsgegevens van de schenker, het bedrag of de waarde van de bijdrage. 
 
Artikel 9.  
Het bestuur stelt de boekhouding van de vereniging op vrijwillige basis ter beschikking aan de 
onafhankelijk accountant van de gemeente Breda. Deze verricht onderzoek naar de inkomsten van de 
vereniging. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (Wwft) is de accountant 
verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te 
Zoetermeer. De penningmeester is belast met de uitvoering. De conclusie van de accountant, 
neergelegd in een schriftelijke rapportage is uitsluitend voor de burgemeester van Breda en het 
bestuur van Breda Beslist. Het bestuur is gemachtigd algemene informatie over de controle op de 
inkomsten met de leden te delen m.u.v. informatie over personen. 
 
Artikel 10. 
Financieringsbronnen, zoals crowdfunding en andere soortgelijke en toekomstige mogelijkheden die 
wettelijk zijn toegestaan worden alleen aangegaan met de unanieme instemming in het bestuur en na 
de goedkeuring van de algemene ledenvergadering bij een gewone meerderheid. 
 

3. Lidmaatschap 
Artikel 11. 
Bij een gewone meerderheid van stemmen (in het bestuur) is het bestuur bevoegd om van de gehele 
of gedeeltelijke wacht- en opzegtermijnen af te wijken zoals vermeld in de statuten Hoofdstuk II.    
 
Artikel 12. 
Bij een voordracht voor een erelidmaatschap voor het leven bespreekt en onderzoekt het bestuur deze  
en doet de formele voordracht aan de algemene ledenvergadering. Daarbij stelt de vergadering ook 
direct de een mogelijke vrijstelling van toekomstige contributies vast. Van een vrijstelling maakt de 
penningmeester een aantekening op de ledenlijst. Het bestuur heet een erelid op een algemene 
vergadering apart welkom. Artikel 8. van de statuten is onverkort van toepassing op ereleden, het 
bestuur is belast met de bewaking hiervan.   
 
Artikel 13.  
Onder verwijzing naar de statuten en naar artikel 11 hiervoor stelt de algemene vergadering, op 
voordracht van het bestuur, bij een 2/3 meerderheid van stemmen vast of een lid voor een 
vertegenwoordigende functie wordt gekandideerd. Vertegenwoordigende functies zijn: bestuurslid, 
gemeenteraadslid, burgerraadslid, wethouder. Het bestuur benoemt zelf de fractieondersteuners en 
voorzitters van een commissie en/of werkgroep.  
  



april 2021    

  6 
 

april  2021 Voorlopig bestuur 

steller JJ 

 

 

Artikel 14. 
Een lid dat verhuist naar een adres buiten de gemeente Breda verliest daarmee het lidmaatschap 
(statuten Hoofdstuk II artikel 9) en daarmee de rechten en plichten. Betreffend lid mag aanblijven als 
buitengewoon lid of sympathisant tegen een donatie of gift echter zonder stemrecht. De secretaris 
maakt hiervan aantekening in het ledenregister.  
 
Artikel 15. 
Voor het draagvlak van Breda Beslist en voor de werving van toekomstige leden en kandidaten voor 
de raad zijn aspirant-leden welkom vanaf de leeftijd van 14 jaar. Zij blijven aspirant-lid tot de dag 
waarop zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Zonder eigen bericht van het lid of zonder tegenbericht van 
het bestuur wordt een aspirant-lid op 18-jarige leeftijd lid. De algemene vergadering stelt de 
categorieën en doelgroepen vast voor het aspirant-lidmaatschap. Het bestuur is belast met de 
registratie en de contacten met de wettige vertegenwoordiger(s) van aspirant-lid. 
 
Artikel 16. 
Onder verwijzing naar de statuten artikel 7. lid 2. maakt het bestuur in de financiële verantwoording 
aan de algemene ledenvergadering geen namen van leden openbaar.   
 
Artikel 17. 
Het bestuur zal op de daarvoor meest geëigende en discrete wijze omgaan met een aangezegde 
opzegging en hiervan, met reden, melding maken aan de leden.  
De algemene vergadering heeft op grond van de statuten artikel 8. lid 4. de mogelijkheid om zelf tot 
ontzetting (royement) van een lid over te gaan. Voorwaarde is het houden van een algemene 
vergadering volgens statuten artikel 18. lid 1. (tweede zin, eerste deel). Een besluit wordt genomen 
met een 2/3 meerderheid bij een fysieke en/of vertegenwoordigde aanwezigheid van minstens de 
helft van het aantal leden.  
Een voornemen tot royement op initiatief van leden volgt dezelfde handelingen (statuten artikel 8. lid 
3. c) met dien verstande dat in de commissie (van 3 leden) minimaal een (1) bestuurslid is opgenomen.  
 
4. Bestuur 
Artikel 18. 
Het maximum van vijf (5) bestuursleden mag tijdelijk worden overschreden door het bestuur als het 
daartoe een noodzaak onderkent. De leden worden geïnformeerd over de reden en tijdperiode 
waarvoor van deze noodzaak. Verlenging is éénmalig mogelijk voor eenzelfde tijdsperiode. 
 
Artikel 19. 
De algemene vergadering heeft het recht om de functie van voorzitter van het bestuur toe te kennen 
aan een natuurlijk persoon van haar voorkeur. Voorwaarde is dat deze als lid ter vergadering aanwezig 
is en zelf instemt met de toekenning. Dit vereist een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
bij een fysieke aanwezigheid en/of vertegenwoordiging van minstens de helft van de leden.    
 
Artikel 20. 
Een unaniem bestuur is gemachtigd om zelf met een (niet-)lid tijdelijk in een vacature te voorzien. Het 
bestuur informeert de leden vooraf schriftelijk met redenen omkleed. Deze machtiging geldt tot de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering. Leden die niet akkoord kunnen zijn met de beoogde 
invulling of benoeming door het bestuur gebruiken daarvoor artikel 18. lid 1. van de statuten. 
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Artikel 21. 
Zijn er tijdens een algemene ledenvergadering géén leden die zich beschikbaar stellen als bestuurslid 
dan is een unaniem bestuur gemachtigd om zelf een niet-lid te benoemen als bestuurslid. Het aantal 
niet-leden mag nooit een meerderheid vormen in het bestuur.   
 
Artikel 22. 
Een niet-lid bestuurslid wordt gevraagd om lid van de vereniging te worden voor minimaal de periode 
van de lopende termijn van het betreffende bestuurslidmaatschap. Het bestuur is gemachtigd om 
hiervoor éénmalig vrijstelling van (een deel van) de jaarlijkse contributie te verlenen.     
 
Artikel 23. 
Bij elke wisseling en overdracht in het bestuur worden alle voor de betreffende functie relevante en 
verplichte stukken overgedragen zulks onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. Minimaal betreft 
dit alle financiële jaarstukken, het actuele ledenregister, de notulen van de eerder gehouden algemene 
ledenvergaderingen, alle actuele beleids- en uitvoeringsplannen, de eigendommen over en alle 
noodzakelijke elektronische sleutels voor de toegang tot de in gebruik zijnde sociale media, de notulen 
van bestuursvergaderingen, alle geregistreerde en door de vereniging aangeschafte roerende 
middelen (zoals voor verkiezingscampagnes en/of andere activiteiten). Mailberichten van het bestuur 
over personen worden alleen dan overgedragen als er, ter beoordeling van het aftredende bestuur,  
sprake is van een noodzakelijk en doorslaggevend belang voor de vereniging als geheel.    
 
Artikel 24. 
Het bestuur is gemachtigd tot het doen, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering, van die noodzakelijke uitgaven voor de opleidingen van leden, de (online) 
activiteiten en de campagnematerialen tot een maximum van € 5000,- per genoemd onderdeel.   
 
Bestuursleden zijn onbezoldigd. Voorgeschoten noodzakelijk voor de vereniging gemaakte onkosten 
mogen worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat deze vooraf zijn afgestemd met één ander 
bestuurslid, waaronder voorzitter, secretaris of penningmeester. Het ontbreken van deze afstemming 
of handtekening houdt in dat betrokken bestuursleden achteraf hoofdelijk aansprakelijk zijn.  
 
Artikel 25. 
Het bestuur vergadert minimaal elke twee maanden; afwijkende vergaderfrequenties zijn mogelijk in 
overleg met de andere bestuursleden. 
De voorzitter is verantwoordelijk voor de agenda, de bepaling van de datum, tijd en locatie (ook bij 
online vergaderingen) en ook voor het (laten) notuleren. Notulen van de bestuursvergaderingen zijn 
niet openbaar voor leden indien zij gegevens over personen bevatten; voor het overige beslist het 
bestuur over deze openbaarheid. 
De secretaris verzorgt de verzending van de uitnodiging met de agenda en bijbehorende relevante 
stukken via e-mail. De uitnodiging en agenda worden uiterlijk 7 kalenderdagen voor de datum van 
vergadering verzonden. 
De penningmeester levert vooraf de financiële stukken aan bij de secretaris.  
 
Artikel 26. 
De voorzitter is verplicht een vergadering van het bestuur bijeen te roepen op verzoek van tenminste 
2 leden van het bestuur. Geeft de voorzitter daaraan binnen 7 kalenderdagen geen gevolg dan zijn de 
verzoekers zelf bevoegd om tot een bijeenroeping over te gaan van alle bestuursleden. 
  



april 2021    

  8 
 

april  2021 Voorlopig bestuur 

steller JJ 

 

 

Artikel 27. 
De voorzitter stelt het rooster van aftreden op in overleg met de andere leden van het bestuur en 
overeenkomstig artikel 11. van de statuten. De opzet van het rooster mag zodanig zijn dat er altijd 
voldoende kennis en ervaring in het bestuur aanwezig is en blijft.  
 
Artikel 28. 
Besluitvorming binnen het bestuur berust bij voorkeur eerst op unanimiteit of tenminste consensus, 
daarna op een 2/3 meerderheid. Besluitvorming over personen vereist unanimiteit.  
 
Artikel 29.  
Het bestuur stelt een convenant op tussen het bestuur en de gehele gemeenteraadsfractie. En indien 
van toepassing ook tussen bestuur, fractie en de wethouder(s) en/of andere rechtspersonen van de 
vereniging en fractie. Het convenant baseert zich op de grondbeginselen, de doelstelling, de beoogde 
samenwerking en onderscheidt de precieze afspraken, verantwoordelijkheden en taken van  het 
bestuur, de fractie en de gezamenlijke samenwerking met de wethouder(s). Tenzij er bijstelling 
tussentijds noodzakelijk is geldt een convenant voor de gehele zittingsperiode van de gemeenteraad. 
 
Artikel 30. 
De externe publicitaire vertegenwoordiging van de vereniging berust bij het bestuur; in beginsel bij de 
voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid van een van hen vervangt de penningmeester of een ander 
bestuurslid. Voor alle politieke aangelegenheden ligt de verantwoordelijkheid bij de fractievoorzitter. 
Beider bevoegdheden, bestuur en fractie, worden regelmatig en in overleg op elkaar afgestemd. Bij 
verschil van inzicht is artikel 13. van de statuten leidend.  
 
5. Algemene Ledenvergadering 
 
Onder de omstandigheden dat een fysieke vergadering niet mogelijk of niet toegestaan is door de 
overheid, is het bestuur bevoegd te besluiten tot het houden van een online vergadering of van een 
uitsluitend digitale stemming over de onderwerpen genoemd in de statuten onder artikel 17. lid 2.    
 
Toegang tot de algemene vergadering hebben alleen die leden zich volgens de uitnodiging ook tijdig 
vóóraf bij het bestuur hebben aangemeld of die hun deelname tijdig vóóraf via een schriftelijke 
volmacht bij het bestuur kenbaar hebben gemaakt. De sluitingstermijn voor aanmelding is, tenzij het 
bestuur anders beslist, een (1) dag voor de vergadering.     
 
Artikel 31. 
Onder verwijzing naar de statuten artikel 5. lid 7. en artikel 18. lid 1. is de secretaris verplicht 
medewerking te verlenen aan de verzending van de uitnodigingen aan de leden bij een door een 1/5 
deel van de leden uitgeroepen vergadering. Ter vergadering zorgt de secretaris vooraf voor de 
beschikbaarheid van een presentielijst. Het overige bepaalde in Hoofdstuk III van de statuten blijft 
onverkort van toepassing.    
 
Artikel  32. 
Op grond van de statuten artikel 20. vindt besluitvorming in de algemene vergaderingen in beginsel 
altijd plaats op basis van consensus. Komt er na de beraadslagingen geen consensus tot stand dan 
vindt besluitvorming over alle zaken plaats, m.u.v. over personen en het bepaalde in de statuten, op 
basis van een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en volmachten.  
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Onder expliciete verwijzing naar de grondbeginselen, met name voor de mogelijkheid tot afwijkende 
meningen, wordt wel altijd de mening van de minderheid inhoudelijk genotuleerd. 
 
Artikel 33.   
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Op basis van het verloop van de beraadslaging of op 
voordracht van tenminste twee leden besluit uitsluitend de voorzitter tot het al dan niet stemmen bij 
acclamatie. 
 
Artikel 34. 
Stemmen over zaken geschiedt mondeling en/of bij hand opsteken of als er een verzoek wordt gedaan 
door tenminste twee leden tot het houden van een hoofdelijke stemming (voor of tegen). Uitsluitend  
de voorzitter besluit hierover. 
 
Artikel 35. 
Omdat de persoonlijke mening van ieder lid voor de goede besluitvorming meetelt maakt, op grond 
van de statuten artikel 12 lid 1. f. en lid 2. en artikel 19. lid 3 e., de algemene vergadering ook gebruik 
van de mogelijkheid tot het vooraf schriftelijk en/of digitaal uitbrengen van stemmen.  
 
Leden die voor sluitingsdatum van de inschrijving aangeven een vergadering niet te kunnen bijwonen 
mogen, op basis van de agenda, hun stem vooraf digitaal uitbrengen bij het bestuur. Het bestuur zal 
hier integer mee omgaan, de ontvangst ervan bevestigen aan betreffend lid, dit aantekenen op de 
presentielijst en bij aanvang van de vergadering aangeven van welke de leden er stemmen zijn 
ontvangen en deze stemmen op de juiste wijze opnemen in de notulen.  
 
Artikel 36. 
Het bestuur neemt deel aan de beraadslagingen van de algemene ledenvergadering. De voorzitter van 
de vergadering zal zich hiervan zoveel als mogelijk onthouden. Bestuursleden zijn leden en stemmen 
mee of laten zich bij volmacht vertegenwoordigen door een ander lid. 
 
Een, volgens de agenda, voor ontslag voorgedragen bestuurslid neemt plaats in de zaal en zal niet als 
voorzitter de ledenvergadering leiden.  
 
Bij een door de leden in vergadering middels stemming uitgesproken schorsing verlaat het betreffende 
bestuurslid direct de bestuurstafel en zo de leden dit ook tegelijkertijd uitspreken verlaat deze de 
vergadering.  
 
Een geschorst bestuurslid wordt gedurende de termijn van schorsing niet door het bestuur ingezet en 
wordt niet vervangen door een ander (niet-)lid tenzij dit, ter beoordeling van het bestuur, de 
continuïteit van de vereniging kan duperen.   
 
Bestuursleden en leden zijn ter vergadering gerechtigd tot doen van voorstellen over de orde van de 
vergadering en tot het vragen van een tijdelijke of algehele schorsing van de vergadering. De voorzitter 
beslist over schorsing en duur ervan.  
 
Beraadslagingen in de vergaderingen vinden plaats onder de algemene fatsoensnormen, iedere 
aanwezige dient zich te onthouden van persoonlijke beledigingen, tolerantie en respect ten aanzien 
van andere meningen staan voorop, argumentatie dient waar nodig te worden gestaafd met 
controleerbare feiten.  
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Bij een conflict tijdens een ledenvergadering van een 2/3 meerderheid met het volledige bestuur 
schorst of sluit de voorzitter de vergadering tot een nader te bepalen moment of datum. In geval van 
een sluiting kan de vergadering zich alleen beroepen op de statuten artikel 18 lid 1.    
 
De motie van wantrouwen of afkeuring is geen instrument van de vergadering. Een door een 2/3 van 
de aanwezige leden ingediend en ondersteund gebrek aan vertrouwen in het bestuur is geen grond 
voor ontslag van het bestuur. Het bestuur heeft dan de mogelijkheid zichzelf demissionair te verklaren 
en nieuwe bestuursverkiezingen uit te schrijven of direct af te treden. Indien de voorzitter echter op 
dat moment besluit tot schorsing of sluiting is dat geen formeel aftreden.   
 
Artikel 37. 
Op grond van de statuten artikelen 3. en 20. ontwikkelt de vereniging vernieuwende en toepasbare 
vormen van directe democratie voor binnen en buiten de vereniging, zoals (elektronische) 
besluitvormende (leden-)raadpleging en (leden-)referendum. Het bestuur is gemachtigd tot het 
instellen van een commissie of werkgroep en tot het tijdelijk benoemen van bestuursleden voor 
speciale taken en opdrachten. Tijdelijke bestuursleden hebben stemrecht in het bestuur.  
 
6. Fractie, college, werkgroepen en/of commissies 
Artikel 38. 
Voor de selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden stelt het bestuur een selectiecommissie aan. 
Leden van deze commissie mogen geen kandidaat zijn voor de raad. Bestuursleden maken geen deel 
uit van deze commissie. Het bestuur stelt de commissie samen uit leden en op basis van hun kwaliteit 
onafhankelijke niet-leden. Na afloop van haar werkzaamheden bedankt het bestuur de commissie 
voor het werk en heft de commissie op tenzij er logische vervolgwerkzaamheden zijn.   
 
Artikel 39. 
De selectiecommissie beoordeelt de aangemelde kandidaten, brengt advies uit aan het bestuur over 
de geschiktheid van de kandidaten en hun mogelijke rangvolgorde op de kandidatenlijst. Daarnaast 
brengt de commissie een advies uit ten aanzien van de kandidaten voor een plaats in het college. 
Hierna draagt zij alle gegevens over aan het bestuur. In een algemene ledenvergadering besluiten de 
leden over de kandidatenlijst en stelt daarmee de definitieve lijst en volgorde vast. Het bestuur is 
belast met de verdere verwerking. Kandidaten die zich niet in de vastgestelde volgorde kunnen vinden 
maken voor hun bezwaar gebruik van de statuten artikel 18. lid 1.  
 
Artikel 40. 
Ter voldoening aan de Wet Kiesrecht moet een bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen kandidaat 
voor de gemeenteraad woonachtig zijn in de gemeente Breda. Een kandidaat is vooraf zelf 
verantwoordelijk voor het aanleveren van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Over de 
eventuele vergoeding van de onkosten voor de aanvraag beslist het bestuur. 
 
Artikel 41. 
Gemeenteraadsleden en collegeleden zijn verplicht de algemene ledenvergaderingen bij te wonen. De 
fractie en het bestuur dragen zorg voor vaste vertegenwoordiging in de vergaderingen van het bestuur 
en de fractie. Van gehouden fractie- en bestuursvergaderingen wordt altijd wederzijds verslag gedaan.  
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Artikel 42. 
Over de wijze en inhoud van de woordvoering door de vereniging en/of door de fractie en/of 
collegeleden worden nader gezamenlijke afspraken gemaakt. Woordvoering extern namens Breda 
Beslist geschiedt onder verantwoordelijkheid van de voorzitters van het bestuur en de fractie.  
 
Artikel 43. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de opdrachten, taken en samenstelling van de commissies en/of 
werkgroepen uit de leden. Commissies en/of werkgroepen werken op basis van het beleidsplan. 
Ondersteuning en expertise van niet-leden is mogelijk mits deze geen meerderheid vormen. De 
voorzitter is verantwoordelijk voor de terugkoppeling met de commissies en/of werkgroepen. 
Voorzitters van commissies en/of werkgroepen worden indien noodzakelijk bij bestuursvergaderingen 
uitgenodigd. 
 
Artikel 44. 
Tenzij het bestuur vooraf anders bepaalt stellen commissies en/of werkgroepen zelf een eigen 
voorzitter aan. Er wordt zelfstandig gewerkt binnen de grenzen van het Beleidsplan, de opdracht en 
de gestelde tijd.  Van de voortgang werkzaamheden doet de commissie ongevraagd en regelmatig 
schriftelijk verslag aan het bestuur via de secretaris.    
 
Privacyverklaring vereniging Breda Beslist 

Deze privacyverklaring is in februari 2021 gepubliceerd en gaat voor alle leden van de vereniging Breda 

Beslist (verder BB) per direct in.  Voor onopgeloste privacy bezwaren neem je contact op met het 

bestuur. BB hecht veel belang aan jouw privacy. In deze verklaring beschrijven we hoe wij jouw 

persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, (niet-)openbaar maken, bewaren en beschermen. In de 

zin van de Avg is BB in deze een zogeheten verantwoordelijke.  

Het bereik van deze privacyverklaring 

Ongeacht de manier waarop je deze verklaring opent en leest (mobiel, tablet, desktop of hard copy) 

of gebruikt: deze privacyverklaring is van toepassing op ons ledenregister en mailbestand en op 

bezoekers van onze sociale media. Daarnaast ook op mogelijke andere eigen applicaties waarover wij 

(nu nog niet) beschikken en waarnaar wij verderop in deze privacyverklaring verwijzen 

BB behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde 

versie op onze website te publiceren. Wij kondigen wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring via 

een e-mailbericht aan onze leden aan en bespreken deze, voor publicatie, in de ledenvergadering. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelt BB?  

BB verzamelt van leden de volgende persoonlijke gegevens: namen en voornamen, telefoonnummers, 

e-mailadressen, geboortedatum, websiteadressen, financiële gegevens (bankrekeningnummers). BB 

verkoopt deze gegevens nooit en leent deze ook niet uit aan derden.   

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van onze sociale media gebruikers jonger dan 

16 jaar, maar wij kunnen dat niet controleren en raden daarom ouders/vertegenwoordigers aan om 

betrokken te zijn bij hun online activiteiten. Alleen samen kunnen we voorkomen dat er gegevens over 

kinderen onder 16 jaar worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent je ervan overtuigd dat 
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wij als BB zonder toestemming toch gegevens van een minderjarige hebben verzameld neem dan 

contact op met het bestuur van BB  

Wees je als lid bewust dat je zelf ook andere ‘interactiegegevens’ aan BB stuurt door het invullen van 

het contactformulier op onze website of door ons een e-mail te sturen of via community besprekingen 

op  onze sociale media of via de communicatie (chats) met andere leden. Of wanneer je op een andere 

manier met ons communiceert in het kader van onze dienstverlening als BB. 

BB verzamelt daarmee gegevens over jouw interactie met onze diensten en jouw communicatie met 

ons. Dit zijn dus de gegevens die wij ontvangen van elektronische apparaten die jij zelf gebruikt om 

daarmee toegang tot onze diensten te krijgen. Je gegevens kunnen de volgende zaken bevatten: 

apparaat-ID of unieke identifier, apparaattype, ID voor reclame en unieke apparaattoken. 

Jouw locatiegegevens. Houd er zelf rekening mee dat de meeste (mobiele) apparaten het mogelijk 

maken om het gebruik van jouw eigen locatiegegevens (door een applicatie op je mobiele apparaat) 

te regelen of uit te schakelen in het menu Instellingen van je apparaat. 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en volgens onze statuten en het 

huishoudelijk reglement. Voor specifieke informatie hierover neemt u contact op met het bestuur BB. 

Computer-, verbindingsgegevens zoals statistieken over door jou bekeken pagina's, internetverkeer 

van en naar onze site, de verwijzende URL, je IP-adres en je webloggegevens. 

BB gebruikt zelf nog geen cookies, webbakens, unieke identifiers en soortgelijke technologieën om 

gegevens te verzamelen over de pagina's die jij bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je 

via onze diensten uitvoert binnen onze publicaties of e-mails. Voor meer informatie over het gebruik 

en beheer van deze technologieën, zie Cookies en gelijkaardige technologieën.  

Persoonlijke gegevens die BB vanaf andere bronnen verzamelt 

Persoonlijke gegevens die BB zelf rechtstreeks of via een eventuele derde partij verkrijgt worden niet 

automatisch toegevoegd aan jouw bij ons geregistreerde, gegevens. Voorbeeld: demografische 

gegevens die openbaar beschikbaar zijn in een afgebakend gebied. Voor eventuele aanvullende 

contactgegevens die BB in de toekomst wil gebruiken verplichten wij onszelf om jou te informeren. 

BB verleent je toestemming om onze verenigingsgegevens met andere sociale mediasites te delen of 

deze via je (nog aan te maken) eigen account. Ook mag je BB via je eigen account met de andere sociale 

mediasites verbinden. Besef daarbij wel dat deze sociale mediasites ons weer automatisch toegang 

kunnen geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over jou bijhouden (bijv. inhoud die door jou 

werd bekeken, inhoud die door jou leuk werd gevonden en gegevens over de reclames die aan jou 

werden getoond en waarop jij hebt geklikt enz.).  

Als jij BB toegang geeft tot een (persoonlijke of andere) site met video-inhoud, ga je ermee akkoord 

dat wij jouw video’s kunnen delen met of gegevens over je video’s kunnen ophalen bij sociale 

mediasites van derden. Dit doen we gedurende minstens twee jaar of tot het moment waarop jij zelf 

die toestemming aan ons intrekt of de verbinding met de sociale mediasite opzegt.  

Je regelt als lid zelf de persoonlijke gegevens waartoe BB toegang krijgt via jouw eigen privacy-

instellingen op de betreffende sociale mediasite en de toestemmingen die je ons geeft wanneer je ons 
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toegang verleent tot jouw persoonlijke gegevens die door de betreffende sociale mediasite over jou 

worden bijgehouden.  

Door een account van een sociale mediasite aan jouw account te linken en door ons toestemming te 

geven voor de toegang tot deze informatie, ga je ermee akkoord dat BB jouw gegevens die door deze 

sociale mediasites aan ons worden bezorgd, in overeenstemming met deze privacyverklaring te 

kunnen verzamelen, gebruiken en bewaren.  

BB kan ook plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale mediasites gebruiken. Als je klikt 

op een link die via een plug-in van een sociale mediasite wordt bezorgd, breng je vrijwillig een 

verbinding met die betreffende sociale mediasite tot stand. 

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen, 

een verzoek tot verwerking van minder, verwijdering of overdracht van al je gegevens aan te vragen 

of een klacht bij ons in te dienen cq bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze contactpersoon is 

bereikbaar via de website.   
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Bijlage 1 
Deze visie en missie en de acht (8) grondbeginselen van Breda Beslist zijn overeengekomen bij de 
oprichting. Ze kunnen bij huishoudelijk regelement met een gekwalificeerd besluit van de leden 
worden gewijzigd.      
 

Breda Beslist is:  
een lokale politieke beweging die het welzijn van alle inwoners van Breda, haar dorpen en 
buurtschappen dient door deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen en als mogelijk 
gevolg daarvan ook verantwoordelijkheid draagt aan de besturing van Breda 

 

De 8 grondbeginselen voor de lokale samenwerking in Breda  (niet in enige volgorde van prioriteit) 

Het belang van Breda en daarbinnen de (identiteit van) wijken en dorpen staat voorop.  
Lokaal gaat vóór landelijk. Altijd het beste voor stad, dorpen en inwoners. 

 
Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang; maar niet ten koste ervan. 
De afwegingsgedachte is ‘stad < > dorp < > wijk < > straat < >  huis/individu. 

 
De betrokkenheid van de burger vergroten door meer ruimte voor initiatieven en inspraak 
en  door het optimaal benutten van het aanwezige social-maatschappelijke kapitaal in 
Breda. Inventariseer organisaties, initiatieven en individuen die zich inzetten, onderscheiden en leg en blijf vooral met hen 

in contact. 
 
De dienstbaarheid van ‘de politiek’ (inb. de ambtenarij) aan de burger is zichtbaar, hoorbaar, 
merkbaar, tastbaar.  
Wij zijn geen springplank voor een persoonlijke professionele politieke carrière. 
 
De bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van de gemeente Breda zijn passend bij deze 
tijd. Breda moet bij de bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland steeds voorop lopen.  

 

Er is transparantie in het eigen optreden met (gemotiveerd) ruimte voor afwijkende 
meningen.  
Zonder last en ruggespraak.  

 
Actief en constructief handelen in het belang van stad en bewoners met een kritische 
houding, maar niet in een ‘protestachtige’ stijl en  sfeer.  
Openstaan voor constructief samenwerken is een grondhouding. 

 
Wonen, werken, studeren, ondernemen, veiligheid, cultuur, zorgen, recreëren, sporten, 
mobiliteit, enz.  
De mozaïek van geheel Breda bekijken we altijd in samenhang, zodat de stad in haar diversiteit een goed functionerende 
duurzame samenleving wordt en blijft.   

 
 

 

datum geldigheid van dit Huishoudelijk Reglement wordt de datum van verlijden van de statuten bij de notaris 2021 


