Statuten van de Vereniging Gemeentelijk Platform Hoogspanning
Artikel 1 – Naam
1. De vereniging heeft als naam Vereniging Gemeentelijk Platform Hoogspanning.
2. De vereniging is gevestigd in Oostzaan.
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 2 - Duur en oprichting
1. De vereniging is opgericht op 17 januari 2014.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan per meerderheidsbesluit door de
algemene ledenvergadering worden ontbonden.
Artikel 3 – Doel
De vereniging stelt zich ten doel:
1. collectieve lokale belangen van gemeenten te vertegenwoordigen richting Rijk en
netbeheerders in vraagstukken rondom hoogspanningsverbindingen.
2. kennis en ervaringen te delen tussen gemeenten, om tot een ‘slimmere’ aanpak van lokale
problemen te komen die spelen op het gebied van bestaande en nieuwe
hoogspanningsverbindingen.
Artikel 4 – Verplichtingen van de leden
1. Alleen Nederlandse gemeenten kunnen lid worden van de vereniging.
2. Voor andere organisaties is een bijzonder lidmaatschap opengesteld;
3. De leden zijn verplicht contributie af te dragen zoals vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering;
4. De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks afgedragen en vastgelegd in de
ledenvergadering. Daarbij wordt in rekening gehouden met het aantal inwoners wat
aangesloten gemeente telt. Bij oprichting van de vereniging in 2014 bedraagt de contributie
per lid:
Gemeente < 20.000 inwoners
€ 750,Gemeente 20.000-100.000 inwoners € 1.250,Gemeente > 100.000 inwoners
€ 1.750,Artikel 5 – De Algemene Ledenvergadering
1. Er zal tenminste een keer per jaar een Algemene ledenvergadering plaatsvinden;
2. De Algemene ledenvergadering wordt tenminste drie weken van tevoren aangekondigd aan
de leden van de vereniging ;
3. Het bestuur is gemachtigd een Algemene Vergadering bijeen te roepen;
Artikel 6 – Het bestuur
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, elk één gemeentelijk lid
vertegenwoordigend;
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. Voorzitter bij oprichting is: de heer P.J.(Paul) Möhlmann, geboren op 7 september 1947 in
Hilversum, burgemeester van de gemeente Oostzaan.
4. Secretaris bij oprichting is: de heer C.M. (Marco) Verloop, geboren 8 juli 1963 in Kampen,
wethouder van de gemeente Veenendaal.
5. Penningmeester bij oprichting is: De heer R.J. (Robert) Linnenkamp, geboren 22 april 1957 in
Zaandam, wethouder van de gemeente Zaanstad.
6. Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het zittende bestuur. De Algemene
ledenvergadering kan met tweederde meerderheid van stemmen afwijken van deze
voordracht en zelf een voordracht doen.
7. Nieuwe bestuursleden treden pas in functie nadat de Algemene ledenvergadering de
voordracht met minstens de helft plus een stem bekrachtigd heeft.
8. De zittingsperiode van bestuursleden is één jaar.
9. Bij wisseling van terugtreding uit publieke ambt van een bestuurslid kiest het betreffende
College van Burgemeester en Wethouders een nieuw bestuurslid uit haar midden;
10. Bestuursleden kunnen onbeperkt jaarlijks voorgedragen worden.

11. De Algemene ledenvergadering kan bestuursleden uit hun functie zetten met tweederde
meerderheid van stemmen.

BESTUURSLEDEN TEKENEN

