FRACTIEREGLEMENT GROENLINKS OSS
1. DE FRACTIE
1.1. Lid van de fractie kunnen alleen zij zijn die lid zijn van de GroenLinks.
1.2. De GroenLinks-fractie wordt gevormd door de leden van de gemeenteraad van Oss, die op
de door de GroenLinks ingediende kandidatenlijst als zodanig zijn gekozen of als
burgerlid benoemd zijn of zich op een later moment aangesloten hebben bij GroenLinks.
1.3. De leden van de fractie conformeren zich aan dit reglement.
2. DE FRACTIEVOORZITTER, SECRETARIS EN KASCOMMISSIE
2.1. De GroenLinks-fractie kiest uit haar midden de fractievoorzitter, vicefractievoorzitter en
fractiesecretaris. De verkiezing geschiedt op basis van consensus.
2.2. De GroenLinks-fractie benoemt een kascommissie.
2.3. De fractievoorzitter en vicefractievoorzitter dienen als volwaardig raadslid door de
gemeenteraad van Oss te zijn benoemd.
2.4. De rol van vice-fractievoorzitter vervalt bij de benoeming van slechts 1 raadslid tot de
gemeenteraad van Oss.
2.5. Bij het openvallen van een van deze functies in de loop van de raadsperiode vindt zo
spoedig mogelijk een nieuwe verkiezing plaats.
2.6. Tot de taak van de fractievoorzitter behoort onder meer: Het voorbereiden en leiden van
de fractievergaderingen, het formuleren en coördineren van het fractiestandpunt, het
oplossen van geschillen binnen de fractie, het toezien op de kwaliteit van functioneren van
de leden van de fractie, het signaleren van omissies/onvolkomenheden in het functioneren
van de fractie en het bespreekbaar maken hiervan, contact onderhouden met het
afdelingsbestuur van GroenLinks Oss. Bij afwezigheid van de fractievoorzitter worden
deze taken waargenomen door de vice-fractievoorzitter.
2.7. Tot de taak van de fractiesecretaris behoort onder meer: het verzorgen van de
uitnodigingen voor de fractievergadering, het notuleren van de fractievergaderingen, het
verzorgen van inkomende en uitgaande post, verzorgen en beheren van het archief van de
fractie, (het beheer en actueel houden van de website en sociale media met betrekking tot
de werkzaamheden van de fractie).
2.8. De kascommissie bestaat uit de fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter.
2.9. Bij het ontbreken van een vice-fractievoorzitter dient er een tweede lid in de fractie
worden gezocht.
2.10. De kascommissie beheert de geldmiddelen van de fractie. Zij legt na afloop van een
kalenderjaar, met daarbij een helder overzicht van inkomsten en uitgaven, rekening en
verantwoording af aan de fractie.
2.11. Hiervan vindt ter informatie terugkoppeling plaats in de ALV.

2.12. Bij vastgestelde onregelmatigheden wordt het bestuur ingelicht.
2.13. Alle individuele leden van de fractie kunnen ten alle tijden een financieel overzicht
opvragen.
3. DE LEDEN VAN DE FRACTIE
3.1. (Burger)raadsleden zijn verantwoordelijk voor politieke woordvoering namens de fractie.
3.2. Het is de intentie om belangenverstrengelingen en de schijn hiervan zo veel mogelijk
tegen te gaan. We spreken elkaar hierop aan, de fractievoorzitter is hiervoor de
eindverantwoordelijke. Bij vermeende belangenverstrengelingen onthouden we het
fractielid van beraadslaging en stemming over dat onderwerp.
3.3. Een lid van de fractie dat ophoudt lid te zijn van GroenLinks maakt vanaf dat moment
geen deel meer uit van de fractie.
4. DE VERGADERING VAN DE FRACTIE
4.1. De fractie vergadert in beginsel elke week in het gemeentehuis van Oss.
4.2. In beginsel zijn alle vergaderingen van de fractie openbaar.
4.3. De vergadering van de fractie vindt plaats aan de hand van een schriftelijke agenda.
4.4. Bepaalde zaken kunnen vertrouwelijk worden behandeld. In een dergelijk geval zijn
fractieleden tot vertrouwelijkheid verplicht.
4.5. Alle leden van de fractie hebben stemrecht over in de fractievergadering aan de orde
komende zaken. Bij een gelijk aantal stemmen, geven de raadsleden binnen de fractie de
doorslag.
4.6. De fractie kan alleen besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal leden
aanwezig is. Dit laat onverlet dat we belangrijke besluiten bij voorkeur niet nemen zonder
de aanwezigheid van fractieleden die zich in het bijzonder betrokken weten bij het
onderwerp waar de besluitvorming betrekking op heeft.
4.7. Indien een lid de fractievergadering niet bijwoont, wordt het lid geacht zich te
conformeren aan het fractiestandpunt, tenzij het evt. afwijkende punt aan de
fractievoorzitter kenbaar is gemaakt.
5. REGLEMENT
5.1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de fractie.
5.2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd bij meerderheid van het aantal leden van de
fractie en bij zowel raadsleden als burgerleden afzonderlijk.

