Huishoudelijk reglement van SOCW
Inleiding
Het bestuur van het ondernemersfonds Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten (SOCW), statutair
gevestigd in de gemeente Oldambt stelt een reglement op in overeenstemming met de statuten van SOCW.
Dit reglement, genaamd het huishoudelijk reglement, luidt als volgt.
Artikel 1 Algemene bepalingen
De definities en de begripsomschrijvingen, zoals die voorkomen in de statuten, zijn eveneens van toepassing
op dit reglement.
Artikel 2 Grondslag en reikwijdte
1. In artikel 10 van de statuten van SOCW is bepaald dat het bestuur van SOCW één of meer
reglementen kan vaststellen. Hierover wordt het volgende opgemerkt. In een reglement worden
regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een
reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan elk door het bestuur
gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met
vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de
datum waarop het besluit werd genomen. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het
reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten van toepassing. In dit artikel worden
regels gesteld over de voor besluitvorming benodigde stemverhouding. Het bestuur is (en acht zich)
gehouden om een reglement op te stellen betreffende de benoeming van gekozen bestuursleden
(zoals in artikel 4 lid 2 van de statuten van SOCW is opgenomen) en de wijze van invloed van de
reclamebelastingplichtigen (zoals in artikel 6 lid 4 van de statuten van SOCW is opgenomen. Ter
toelichting op de verplichting om een reglement op te stellen voor de benoeming van gekozen
bestuursleden: zie lid 2 van dit artikel. Ter toelichting op de verplichting om een reglement op te
stellen voor de wijze van invloed van de reclamebelastingplichtigen: zie lid 3 van dit artikel.
2. In artikel 4 lid 2 en lid 4 van de statuten van SOCW is bepaald dat een reglement wordt opgesteld op
basis waarvan een verkiezingscommissie verkiezingen organiseert volgens een op te stellen
kiesreglement. ). Ter toelichting op de verplichting om een reglement op te stellen voor de
benoeming van gekozen bestuursleden:
a. In artikel 4 lid 2 van de statuten van SOCW staat dat drie SOCW-bestuursleden worden
aangewezen door het bestuur van de vereniging Handel en Nijverheid in Winschoten en dat
twee SOCW-bestuursleden worden aangewezen door het bestuur van Koninklijk Horeca
Nederland, afdeling Oldambt. Over de gekozen bestuursleden zegt dit artikellid: ‘Twee
bestuursleden zullen worden gekozen uit de reclamebelasting betalende ondernemers,
waarvan één uit het tariefgebied 1 , zoals beschreven in de reclamebelastingverordening en
één uit het tariefgebied 2, zoals beschreven in de reclamebelastingverordening. In artikel 4
lid 2 van de statuten van SOCW is ook de verplichting beschreven om een reglement op te
stellen voor de verkiezing van deze twee gekozen bestuursleden van SOCW’.
b. Het aangehaalde artikel beschrijft de wijze waarop het bestuur gehouden is om een
kiesreglement op te stellen als volgt: ‘De verkiezing van de twee laatste genoemde
bestuursleden zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een daartoe bij reglement
ingestelde kiescommissie en overeenkomstig het daartoe op te stellen kiesreglement’.
3. In artikel 6 lid 4 van de statuten van SOCW is bepaald dat het bestuur van SOCW tenminste éénmaal
per jaar (bij voorkeur in de jaarvergadering van reclamebelastingbetalers) op basis van
goedgekeurde jaarstukken (met instemmende verklaring van de accountant) uitleg geeft

aan de belastingbetalers over de uitvoering van het jaarplan in het lopende en voorgaande jaar, de
beoordeling van de ingediende voorstellen voor besteding en de besteding zelf. De wijze waarop de
reclamebelastingplichtigen hierop invloed hebben wordt vastgelegd in een reglement.
4. Met het oog op artikellid 1 t/m 3 bevat dit huishoudelijk reglement:
a. bepalingen over de verkiezingen en de verkiezingscommissie (artikel 3).
b. bepalingen over de wijze waarop reclamebelastingplichtigen invloed hebben op de
begroting van SOCW (artikel 4).
c. bepalingen over de wijze waarop uitleg plaatsvindt aan de belastingbetalers over de
uitvoering van het jaarplan in het lopende en voorgaande jaar, de beoordeling van de
ingediende voorstellen voor besteding en de besteding van middelen (artikel 5).
5. Dit reglement is van toepassing op het bestuur en de commissies van de stichting, alsmede op de
personen die als lid van het bestuur, een commissie of anderszins een taak vervullen in de stichting.
Artikel 3
Kiesreglement
1. Verantwoordelijkheid voor de verkiezing van twee bestuursleden SOCW
a. De organisatie van de verkiezing van de twee leden van het bestuur van SOCW uit tariefgebied 1
en uit tariefgebied 2 (zie artikel 2 lid 2 voor toelichting) geschiedt onder verantwoordelijkheid
van SOCW.
b. SOCW draagt de organisatie van de verkiezing op aan een verkiezingscommissie.
c. Het bestuur benoemt de verkiezingscommissie. Deze commissie bestaat uit minimaal 3
personen. Geen lid van de verkiezingscommissie zijn: kandidaat-bestuursleden van SOCW en
personen die zich verkiesbaar stellen voor een SOCW-bestuursfunctie.
d. Als een lid van de verkiezingscommissie aftreedt, benoemt het bestuur een nieuw lid van de
verkiezingscommissie.
e. De verkiezingscommissie benoemt na iedere wijziging in zijn samenstelling uit haar midden een
voorzitter. De twee andere leden van de verkiezingscommissie zijn gewoon bestuurslid van de
verkiezingscommissie.
f. De verkiezingscommissie is onafhankelijk. De leden van de verkiezingscommissie functioneren
zonder last of ruggespraak.
g. De verkiezingscommissie organiseert éénmaal per twee jaar de verkiezing voor twee
bestuursleden van SOCW. Dit geschiedt voor de eerste keer in het overgangsjaar 2017. In 2017
worden verkiezingen georganiseerd voor twee bestuursleden die zitting zullen hebben tot
uiterlijk 4 weken na de volgende verkiezing die plaatsvindt in 2020 (en daarna in 2022, 2024 etc).
2. Kiesgerechtigdheid en verkiesbaarheid
a. Kiesgerechtigd zijn personen of rechtspersonen die belastingplichtig zijn op grond van de
verordening reclamebelasting centrum Winschoten 2015, hierna te noemen de verordening
reclamebelasting.
b. Per reclamebelastingplichtige vestiging zoals bedoeld in artikel 1 lid d van de verordening
reclamebelasting kan één stem worden uitgebracht op een verkiesbare kandidaat.
c. Verkiesbaar tot lid van het bestuur van SOCW zijn:
i.
personen die belastingplichtig zijn op grond van de verordening reclamebelasting.
ii.
Een bestuurder van een rechtspersoon die op het moment van de verkiezing
belastingplichtig is op grond van de verordening reclamebelasting en die werkzaam
is in de vestiging in Winschoten. Met vestiging wordt in deze verordening bedoeld de
vestiging zoals omschreven in artikel 1 lid d van de verordening reclamebelasting.
iii.
Een persoon die als eindverantwoordelijke voor de vestiging in dienst is bij een
rechtspersoon die op het moment van de verkiezing belastingplichtig is op grond van
de verordening reclamebelasting. Het begrip vestiging werd in het vorige artikellid al
omschreven.

iv.

In afwijking van het voorgaande zijn niet verkiesbaar: personen die op het moment
van de kandidaatstelling en/of de verkiezingen bestuurslid zijn van de
ondernemersorganisatie Handel en Nijverheid in Winschoten en/of van Koninklijke
Horeca Nederland, afdeling Oldambt en/of van een andere ondernemersvereniging
en / of van een organisatie die de belangen van ondernemers wil bevorderen,
waaronder organisaties op het gebied van promotie. Het is gewenst dat het bestuur
van SOCW divers is samengesteld en verkiezing van niet-bestuursleden van de
genoemde ondernemersorganisaties draagt hieraan bij.

3. Kiesregister
a. De gemeente levert aan de verkiezingscommissie en het bestuur van SOCW een lijst aan van
belastingplichtige personen en instellingen met vermelding of de vestiging van de
belastingplichtige is gelegen in tariefgebied 1 of tariefgebied 2 zoals beschreven in artikel 2
lid 2 van de verordening reclamebelasting (hierna te noemen: tariefgebied 1 en 2). Deze lijst
dient als kiesregister. Iedere geïnteresseerde kan bij de verkiezingscommissie op eerste
verzoek inzage krijgen in het kiesregister.
b. Als personen en instellingen van mening zijn dat zij zelf verkeerd (of ten onrechte wel of
niet) zijn opgenomen in het kiesregister, dan kunnen zij tot twee weken voorafgaand aan de
datum van de verkiezing hun bezwaar bekend maken bij de verkiezingscommissie. De
verkiezingscommissie onderzoekt het bezwaar en neemt na dit onderzoek een bindend
besluit om het kiesregister wel of niet aan te passen. De verkiezingscommissie stelt de
indiener van het bezwaar op de hoogte van het besluit.
c. Het onderzoek zoals beschreven in het vorige artikellid vindt plaats als volgt. Een lid van de
verkiezingscommissie neemt contact op met de heffingsambtenaar van de reclamebelasting
van de gemeente Oldambt die inzicht zal geven in de belastingplichtigheid op grond van de
verordening reclamebelasting. Indien een persoon of instelling belastingplichtig is op grond
van de verordening reclamebelasting, dan wordt deze persoon of instelling opgenomen in
het kiesregister.
d. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de verkiezing stelt de verkiezingscommissie het kiesregister
definitief vast.
4. Datum van de verkiezing en bekendmaking
a. Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de verkiezingsdatum maakt de verkiezings-commissie aan
alle personen en instellingen die belastingplichtig zijn op grond van de verordening
reclamebelasting de datum van de verkiezing bekend.
b. De verkiezingscommissie verspreidt tezamen met deze bekendmaking schriftelijk onder de
reclamebelastingbetalers in Winschoten Centrum de volgende informatie:
I.
De samenstelling van de verkiezingscommissie met de contactgegevens
(telefoonnummer en /of emailadres).
ii.
De aanwezigheid van (maar niet de inhoud van) het kiesregister zoals
beschreven in lid 3.
iii.
Uitleg over SOCW:
1.
De reden om belastingplichtigen in het bestuur van SOCW op te nemen.
2.
De taken en verantwoordelijkheden van een bestuurslid van SOCW.
3.
De samenstelling van het bestuur van SOCW.
4.
het feit dat twee bestuursleden worden gekozen uit het midden van de
reclamebelastingbetalers met dien verstande dat uit elk van de twee
tariefgebieden van de reclamebelasting één bestuurslid wordt gekozen.
iv.

v.
vi.

Een oproep om zich kandidaat te stellen als bestuurslid van SOCW met een duidelijke
uitleg aan welke eisen de kandidaat moet voldoen en in welke periode
kandidaatstelling kan plaatsvinden.
Een duidelijke uitleg over de wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden (zie
artikellid 5).
Informatie over het bekendmaken van de kandidatenlijst (zie artikellid 5 sub h).

vii.
viii.

Informatie over tijd en plaats waar de verkiezing zal plaatsvinden.
Uitleg over de wijze waarop een persoon die deelneemt aan de verkiezing zich als
stemgerechtigd kan bekendmaken voorafgaand aan de verkiezing (zie artikellid 7 sub
c).
ix.
Uitleg over het verloop van de verkiezing (zie artikellid 7).
x.
Uitleg over het verlenen van een volmacht en de vindplaats van het
volmachtformulier (zie artikellid 6).
xi.
Een kopie van dit kiesreglement en van de SOCW-statuten (of een link naar een
website waar deze zijn te vinden).
c. Ook wordt een advertentie geplaatst in een lokale krant of publicatie met een verwijzing
naar een website waar de hiervoor genoemde informatie is te vinden.
d. Uiterlijk één week voorafgaand aan de verkiezingsdatum maakt de verkiezingscommissie
opnieuw datum, tijd en locatie bekend van de verkiezing aan allen die genoemd worden in
artikellid a. Dit kan door middel van een brief, een mail of een advertentie in een lokale
krant of publicatie . Hierbij wordt vermeld op welke wijze de verkiezing plaats vindt, waar de
kandidatenlijst is te vinden en op welke wijze een persoon die deelneemt aan de verkiezing
zich als stemgerechtigd kan bekendmaken. (zie artikellid 7 sub c).
5. Kandidaatstelling.
a. Personen die zich verkiesbaar willen stellen (kandidaten) melden zich schriftelijk of per mail
bij één van de leden van de verkiezingscommissie tot uiterlijk 48 uur voordat de verkiezing
plaatsvindt. Deze melding bevat het volgende:
i.
Naam kandidaat.
ii.
Naam reclamebelastingplichtig bedrijf / instelling.
iii.
Indien de kandidaat verbonden is aan een rechtspersoon die
belastingplichtig is in het kader van de verordening reclamebelasting
verschaft de kandidaat informatie waaruit blijkt dat de kandidaat verkiesbaar
is. Als bewijs kan dienen: een kopie van de laatste aanslag reclamebelasting
(indien er eerder een aanslag is opgelegd) tezamen met:
1.
Ofwel een bewijs waaruit blijkt dat de persoon bestuurder is (een
uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan 28 dagen is
hiervoor geschikt) en een verklaring van de rechtspersoon dat de
persoon werkzaam is in Winschoten.
2.
Ofwel een verklaring van de rechtspersoon die de
reclamebelastingaanslag heeft ontvangen dat de kandidaat
eindverantwoordelijk is voor de vestiging in centrum Winschoten.
iv.
Contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres).
b. Als een aanmelding onvolledig is dan roept de voorzitter van de verkiezingscommissie de
kandidaat terstond op om de juiste gegevens te verstrekken. Dit kan tot uiterlijk 24 uur voor
het moment van de verkiezing.
c. De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaat verkiesbaar is (ofwel voldoet aan de
eisen van dit reglement). Hiertoe controleert de verkiezingscommissie of de kandidaat of de
rechtspersoon waaraan de kandidaat is verbonden is opgenomen in het kiesregister en of de
kandidaat verkiesbaar is volgens artikellid 3 sub 2 sub c.
d. Als de verkiezingscommissie het onderzoek zoals bedoeld in het vorige artikellid heeft
verricht, laat de verkiezingscommissie aan de kandidaat schriftelijk weten of de kandidaat
wel of niet verkiesbaar is en indien deze wel verkiesbaar is: voor welk tariefgebied deze
verkiesbaar is.
e. De personen die zich kandidaat hebben gesteld kunnen zich tot het begin van de verkiezing
terugtrekken als kandidaat. Als de verkiezing is begonnen kunnen zij zich niet meer
terugtrekken als kandidaat.
f. De leden van de verkiezingscommissie stellen elkaar onmiddellijk op de hoogte van een
kandidaatstelling of een terugtrekking als kandidaat.

g. De voorzitter van de verkiezingscommissie houdt een lijst bij van kandidaten die verkiesbaar
zijn met de gegevens zoals onder sub a hiervoor.
h. Een actuele lijst met kandidaten met vermelding van hun naam, hun bedrijfsnaam en het
adres van de vestiging wordt vanaf uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de verkiezing bekend
gemaakt op een website. Als zich in overeenstemming met dit reglement nieuwe kandidaten
bekend maken, dan wordt deze lijst aangepast. Op de website wordt aangegeven dat de lijst
kan wijzigen tot aan de verkiezing.
6. Volmacht
a. Iedere kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde een stem
uitbrengen, mits zij / hij hiertoe schriftelijk is gemachtigd.
b. De verkiezingscommissie stelt daartoe gelijk met de aankondiging van de verkiezing een
volmachtformulier ter beschikking.
c. De volmachtgever en de volmachtnemer ondertekenen dit formulier en zij maken de
volmacht bij de verkiezingscommissie uiterlijk 1 week voorafgaand aan de verkiezing
bekend. Het volmachtformulier moet dus uiterlijk 1 week voor de verkiezing bij de
verkiezingscommissie zijn ingediend.
d. De verkiezingscommissie onderzoekt of de volmacht in overeenstemming is met dit
reglement. Als dit niet het geval is stelt de verkiezingscommissie de volmachtgever en
volmachtgever in de gelegenheid om dit alsnog te doen tot uiterlijk één week
voorafgaand aan de verkiezing.
e. Als de volmacht in overeenstemming is met dit reglement dan maakt de
verkiezingscommissie hiervan aantekening in het kiesregister. Na het verlenen van de
volmacht kan de volmachtgever zelf niet meer stemmen.
7. De verkiezing
a. De verkiezing van de kandidaten vindt plaats in een door het bestuur van SOCW
uitgeschreven vergadering van belastingplichtigen.
b. Deze vergadering vindt éénmaal per twee kalenderjaren plaats, om te beginnen in het
overgangsjaar 2017 in de loop van het jaar en daarna in 2020 en daarna per twee
kalenderjaren.
c. c. Vanaf 30 minuten voorafgaand aan de vergadering worden de personen die willen
deelnemen aan de verkiezing in de gelegenheid gesteld om zich te melden bij de
verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie controleert of de persoon kiesgerechtigd
is en of een volmacht is aangetekend in het kiesregister. De verkiezingscommissie kan
(maar is niet verplicht om te) vragen om een bewijs waaruit blijkt dat de persoon een
rechtspersoon vertegenwoordigt die kiesgerechtigd is. Een kopie van de meest recente
aanslag reclamebelasting in combinatie met de bewijsstukken die in artikellid 5 lid a sub
iii worden beschreven volstaan hiervoor. De verkiezingscommissie besluit in geval van
twijfel bij
meerderheid van stemmen ter plekke of dit bewijs voldoende is. Dit besluit is bindend.
d. Iedere kiesgerechtigde ontvangt één kieskaart en iedere ontvanger van een volmacht
ontvangt één extra kieskaart.
e. Een kieskaart is een door de verkiezingscommissie uitgegeven stevige door middel van
kleur of logo duidelijk herkenbare kaart van tenminste A5 formaat.
f. De verkiezing geschiedt door middel van het opsteken van de kieskaart op de volgende
wijze: i. De voorzitter van de verkiezingscommissie kondigt in de vergadering aan dat de
verkiezing is begonnen.
ii.
De voorzitter geeft aan welke personen zich kandidaat hebben gesteld en
legt uit welke kandidaten verkiesbaar zijn. Dit doet de voorzitter aan de hand
van de resultaten van het in dit reglement beschreven onderzoek.
iii.
De voorzitter van de verkiezingscommissie noemt de lijst met verkiesbare
kandidaten op en het tariefgebied van de kandidaat.

iv.

De namen van de kandidaten worden per tariefgebied genoemd op
alfabetische volgorde van de achternaam van de kandidaat.
v.
Als er één kandidaat is uit tariefgebied 1, dan is deze kandidaat automatisch
gekozen vanuit tariefgebied 1. Daarna is de verkiezing voor dit tariefgebied
voorbij.
vi.
Als er één kandidaat is uit tariefgebied 2 dan is deze kandidaat automatisch
gekozen vanuit tariefgebied 2. Daarna is de verkiezing voor dit tariefgebied
voorbij.
vii.
Als er geen kandidaat is voor een tariefgebied, dan maakt de voorzitter dit
bekend.
viii.
Als er voor een tariefgebied meer dan één kandidaat is dat voert de
voorzitter per tariefgebied het volgende uit. De voorzitter noemt de naam
van de eerste kandidaat en telt het aantal kieskaarten dat wordt opgestoken.
Het aantal opgestoken kieskaarten staat gelijk aan het aantal stemmen. Dit
aantal stemmen wordt genoteerd op een voor alle kiesgerechtigde
deelnemers aan de vergadering zichtbare wijze. Per tariefgebied wordt voor
de andere kandidaten deze werkwijze herhaald totdat alle kandidaten zijn
geweest. Dit betekent dat een kiesgerechtigde en een volmachthouder op
meerdere kandidaten stemmen mag uitbrengen. Daarna is de verkiezing
voorbij.
ix.
Gekozen als bestuurslid van SOCW is uit ieder tariefgebied de kandidaat die
de meeste stemmen op zich heeft verzameld. De andere kandidaten zijn voor
hun tariefgebied gekozen als reservekandidaat.
x.
Als twee of meer kandidaten met de meeste stemmen per tariefgebied een
gelijk aantal stemmen op zich hebben verzameld dan wordt door loting
bepaald welke kandidaat gekozen is. De loting geschiedt door het trekken
van strootjes, de kandidaat die aan het langste einde trekt is gekozen.
xi.
De voorzitter maakt de uitslag van de verkiezing bekend en maakt ook
bekend welke kandidaten zijn gekozen als bestuurslid van SOCW en welke
kandidaten in welke volgorde gekozen zijn als reservekandidaat. Bij een gelijk
aantal stemmen wordt de volgorde van de reservekandidaten bepaald door
loting. De loting geschiedt door het trekken van strootjes, de kandidaat die
aan het langste einde trekt wordt geplaatst als eerste in volgorde.
xii.
De voorzitter van de verkiezingscommissie vraagt aan de aanwezige
kiesgerechtigden of er bezwaren zijn over het verloop van de verkiezing. Als
er bezwaren zijn dan worden deze genoteerd. Na beraad doet de
verkiezingscommissie direct uitspraak op het bezwaar en neemt treft daarbij
zo nodig een voorziening in overeenstemming met dit reglement. De
voorzitter van de verkiezingscommissie maakt deze uitspraak bekend. De
uitspraak is bindend.
xiii.
De gekozen bestuursleden treden 4 weken na de verkiezing aan als
bestuurslid van SOCW. Deze periode is bedoeld als behandeltermijn van
eventuele bezwaren zoals bedoeld in artikellid 9 hierna.
xiv.
De uitslag van de verkiezing wordt vastgelegd in een document en
bekendgemaakt op een website.
xv.
De verkiezingscommissie maakt de uitslag van de verkiezing binnen 1 week
na de verkiezingen algemeen bekend. Dit kan door middel van een brief, een
mail of een advertentie in een lokale krant of publicatie .
8. Benoeming, reservekandidaten en vacatures.
a. De gekozen kandidaat of reservekandidaat wordt bestuurslid van SOCW tot 4 weken na
de opvolgende verkiezing in het volgende kalenderjaar zolang deze als bestuurder
voldoet aan de eisen om bestuurslid te zijn zoals beschreven in de statuten van SOCW.

b. Als een uit het tariefgebied gekozen SOCW-bestuurder aftreedt (er ontstaat tussentijds
een vacature voor een gekozen SOCW-bestuurslid), dan wordt automatisch voor dat
tariefgebied de reservekandidaat die na de gekozen SOCW-bestuurder de meeste
stemmen op zich heeft verzameld benoemd als SOCW-bestuurslid. Als twee
reservekandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verzameld dan wordt door
loting bepaald welke reservekandidaat wordt benoemd. De wijze waarop dit geschiedt is
beschreven in artikellid 7 sub xi. Reservekandidaten die onverhoopt niet benoemd willen
worden, kunnen zich terugtrekken. De benoeming vindt plaats uiterlijk 4 weken nadat de
vacature is ontstaan. De reservekandidaat moet op het moment van aantreden voldoen
aan de eisen om bestuurslid te zijn zoals genoemd in de statuten van SOCW. Alle
reservekandidaten komen op deze wijze in aanmerking voor het SOCWbestuurslidmaatschap. De betreffende reservekandidaat wordt benoemd tot 4 weken na
de opvolgende verkiezing.
c. Als er voor een tariefgebied geen kandidaat of reservekandidaat beschikbaar is, dan blijft
een vacature bestaan in het bestuur tot aan de opvolgende verkiezing. Er vinden geen
tussentijdse verkiezingen plaats.
9. Bezwaren
a. Iedere persoon of instelling die is opgenomen in het kiesregister zoals beschreven in artikelllid 3 kan,
binnen een week na de bekendmaking daarvan, schriftelijk bij het bestuur van SOCW bezwaar
maken tegen een besluit met betrekking tot:
i. de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van aanvang en einde van de
stemming.
ii. Het kiesregister.
iii. De vaststelling van de uitslag van de verkiezing.
iv. De voorziening in een tussentijdse vacature.
v. De methode van verkiezing.
b. Het bestuur van SOCW beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op het bezwaar en
treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn. Deze beslissing is bindend.
10. Bewaarplicht en inzage
a. Alle stukken die betrekking hebben op de verkiezing (inclusief alle correspondentie en
aantekeningen) worden door de verkiezingscommissie en het SOCW bestuur op een toegankelijke
locatie gedurende tenminste 2 jaar bewaard.
b. Iedere geïnteresseerde kan alle stukken op eerste verzoek inzien.

Artikel 4
Ideeën voor de begroting van SOCW
1. Het bestuur van SOCW stelt éénmaal per jaar een periode van 2 tot 12 weken in om ideeën
en suggesties in te dienen voor de begroting van SOCW. Deze ideeën mogen betrekking
hebben op alle onderdelen van de begroting van SOCW, dus zowel op (a) het deel van de
begroting dat betrekking heeft op uitgaven die het SOCW bestuur zelf doet voor
bijvoorbeeld promotie, activiteiten en evenementen en op [het ‘promotie en activiteiten
budget’] (b) het deel van de begroting dat betrekking heeft op de middelen die SOCW tot en
met 2019 aan de gemeente Oldambt ter beschikking stelt voor het versterken van het
centrum [het ‘investeringsbudget’]. De periode die open staat voor het indienen van ideeën
wordt door het bestuur van SOCW bepaald en bekend gemaakt op de hierna beschreven
wijze.
2. De periode van het indienen van ideeën vindt plaats in of voorafgaand aan de periode dat
SOCW bezig is met het opstellen van de begroting voor het volgende begrotingsjaar van
SOCW.
3. Het bestuur kondigt de openstelling van de ideeënperiode aan op de volgende wijze:
a. Het bestuur van SOCW zendt een bericht (per mail of per post) aan alle
belastingplichtigen op grond van de verordening reclamebelasting. Dit zijn personen,
bedrijven en instellingen die in op dat moment volgens de gegevens van de gemeente
belastingplichtig zijn. De gemeente verstrekt daartoe de gegevens van deze
belastingplichtigen aan SOCW.
b. In dit bericht worden de belastingbetalers met een duidelijke toelichting opgeroepen om
ideeën aan te leveren voor de begroting van SOCW. Ook wordt aangegeven aan welke
eisen de ideeën dienen te voldoen, de termijn voor het indienen van de ideeën, op
welke wijze de in te dienen ideeën worden behandeld (zie volgende artikellid).
c. Duidelijk wordt aangegeven hoe de ideeën kunnen worden ingediend. Dit kan
bijvoorbeeld bij een SOCW-bestuurslid of via een hiertoe ingesteld mailadres.
d. De aankondiging bevat een verwijzing naar een plek op het internet waar dit reglement
en de statuten van SOCW kunnen worden ingezien.
4. De in te dienen ideeën dienen betrekking te hebben op de doelstellingen van SOCW, dus
zowel op activiteiten, evenementen en promotie [het ‘promotie- en activiteitenbudget’] en
op de besteding van de middelen die SOCW tot en met 2019 aan de gemeente Oldambt ter
beschikking stelt voor het versterken van het centrum [het ‘investeringsbudget’].
5. Na afloop van de periode voor het indienen van de ideeën overweegt het bestuur van SOCW
welke ideeën in aanmerking komen om te worden opgenomen in het deel van de begroting
van SOCW dat betrekking heeft op uitgaven die het SOCW bestuur zelf doet voor
bijvoorbeeld promotie, activiteiten en evenementen [het ‘promotie en activiteiten budget’]
en de wijze waarop dit kan gebeuren.
6. Na afloop van de periode voor het indienen van de ideeën overweegt het bestuur van SOCW
welke ideeën in aanmerking komen voor overleg met de gemeente Oldambt om te worden
opgenomen in het bedrag van € 150.000 dat SOCW tot en met 2019 aan de gemeente ter
beschikking stelt voor verbetering van het centrum [het ‘investeringsbudget’]. De wijze van
ter beschikking stelling van dit bedrag van € 150.000 is opgenomen in het convenant
Binnenstad 2015-2019. Hierin is onder andere het volgende opgenomen: ‘SOCW draagt aan
de gemeente een in het SOCW-jaarplan opgenomen bijdrage bij van jaarlijks € 150.000 als
bijdrage aan activiteiten die de stadsvernieuwing versterken. Deze bijdrage geschiedt door
middel van verrekening met de betaling van de reclamebelasting die de gemeente aan SOCW
betaalt’. Ook zijn er in het convenant en in de op 7 november 2016 getekende
overeenkomst centrumfonds Winschoten (die is gesloten tussen SOCW en de gemeente
Oldambt) duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van betaling en verrekening. De
gemeente geeft duidelijk gemotiveerd aan het bestuur van SOCW aan op welke wijze deze
ideeën al dan niet kunnen worden opgenomen in planning / verwerkt in de begroting.

7. Het bestuur van SOCW maakt daarna binnen een redelijke termijn in een bijeenkomst zoals
beschreven in artikel 5 het volgende bekend aan alle belastingplichtigen op grond van de
verordening reclamebelasting:
a. Welke ideeën zijn ingediend.
b. Op welke wijze zijn de ideeën al dan niet worden verwerkt in de begroting.
c. Als een idee niet wordt verwerkt in de begroting, dan wordt dit toegelicht.
Artikel 5
Uitleg over de besteding van de middelen en ingediende ideeën
1. Het Bestuur van SOCW geeft tenminste éénmaal per jaar (in een verkiezingsjaar bij voorkeur
aansluitend of voorafgaand aan de jaarvergadering van reclamebelastingbetalers waar de verkiezing
plaatsvindt die beschreven wordt in artikel 3) op basis van goedgekeurde jaarstukken (met
instemmende verklaring van de accountant) uitleg aan de belastingbetalers over de uitvoering van
het jaarplan in het voorgaande jaar, de beoordeling van de ingediende voorstellen voor besteding
(zoals beschreven in artikel 4) en de (voorgenomen) besteding in het lopende jaar.
2. Voor deze bijeenkomst worden personen en instellingen uitgenodigd die belastingplichtig zijn op
grond van de verordening reclamebelasting. De toegang tot de bijeenkomst is op dezelfde wijze
geregeld als is beschreven in artikel 3 lid 7 sub c met dien verstande dat de controle in een jaar
waarin verkiezingen plaatsvinden wordt uitgevoerd door de verkiezingscommissie en in een jaar
waarin geen verkiezing plaatsvindt de controle op overeenkomstige wijze wordt uitgevoerd door het
bestuur.
3. De uitleg aan de reclamebelastingplichtigen geschiedt in de vorm van een informatiebijeenkomst
waar SOCW-bestuursleden vragen beantwoorden en uitleg en toelichting geven.
4. Als deze bijeenkomst direct aansluitend aan of voorafgaand aan de verkiezing plaatsvindt, dan wordt
de bijeenkomst aangekondigd tezamen met de bekendmaking van de verkiezingen zoals beschreven
in artikel 3 lid 4. De wijze van bekendmaking geschiedt als volgt:
a. Het bestuur van SOCW zendt een bericht (per mail of per post) aan alle belastingplichtigen
op grond van de verordening reclamebelasting. Dit zijn personen, bedrijven en instellingen
die in op dat moment volgens de gegevens van de gemeente belastingplichtig zijn. De
gemeente verstrekt daartoe de gegevens van deze belastingplichtigen aan SOCW.
b. In dit bericht worden de belastingbetalers uitgenodigd voor de bijeenkomst met een
duidelijke toelichting op de gang van zaken en de wijze waarop toegangscontrole
plaatsvindt.
5. Als deze bijeenkomst plaatsvindt op een ander moment dan genoemd in artikellid 3 lid 4 sub a (de
datum van de verkiezing), dan wordt de datum van de bijeenkomst aan alle belastingbetalers
bekend gemaakt uiterlijk 2 weken voor de datum van de bijeenkomst. De gemeente verstrekt
hiertoe aan SOCW een overzicht van belastingplichtigen. In dit bericht worden de belastingbetalers
uitgenodigd voor de bijeenkomst met een duidelijke toelichting op de gang van zaken en de wijze
waarop toegangscontrole plaatsvindt.
6. Het bestuur heeft tijdens de bijeenkomst de goedgekeurde jaarstukken (met instemmende
verklaring van de accountant) alsmede informatie over de uitvoering van het jaarplan in het
voorgaande jaar beschikbaar voor reclamebelastingplichtigen.
Artikel 6
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
1. Het bestuur draagt zorg voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 7

Slotbepalingen
1. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Dit huishoudelijk reglement treedt direct na vaststelling in werking.

