Huishoudelijk reglement voor Bewonersplatform
Bovenkerk
Het bewonersplatform Bovenkerk
1. Het bewonersplatform bestaat uit de bewoners van Bovenkerk.
2. Het platform heeft als doel de leefbaarheid en de sociale samenhang in Bovenkerk te
bevorderen. Daartoe ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt het activiteiten en dienstverlening op
maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. Daarnaast behartigt het de belangen van het dorp
Bovenkerk op het gebied van woon- en leefomstandigheden.
3. Het bewonersplatform komt in de regel 3 maal per jaar bijeen. De aanwezige Bovenkerkers
vormen het platform dat bij consensus of bij meerderheid van stemmen uitspraken doet over de
onderwerpen op de agenda. Het bewonersplatform vergadert aan de hand van een agenda.
Bewoners kunnen agendapunten aandragen tot de vaststelling van de agenda in de vergadering.
De openbare bijeenkomst wordt minimaal één week van tevoren aangekondigd met vermelding
van relevante agendapunten.
4. Om zaken die veel voorbereiding vragen goed in het bewonersplatform te behandelen, kan het
platform een werkgroep instellen. De werkgroep brengt verslag uit aan het bestuur en het
bewonersplatform. Correspondentie van werkgroepen aan personen of instanties worden ter
ondertekening voorgelegd aan de voorzitter of secretaris van het platformbestuur.
5. Eenmaal per jaar komen de financiën op de agenda. Dit betreft de gemaakte kosten en de door
de gemeente Amstelveen verstrekte subsidies.
6. De wijkkrant Nota Bene Bovenkerk verschijnt in opdracht van het bewonersplatform en
publiceert over alles wat het bewonersplatform aangaat.
Het dagelijks bestuur
7. Het bewonersplatform kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, DB, van tenminste vijf
personen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige taken worden onderling verdeeld.
8. Het DB bereidt de bijeenkomsten van het bewonersplatform voor en regelt de lopende zaken.
9. De leden van het DB hebben een zittingsduur van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar.
10. Het DB neemt geen rechten en plichten over van een individuele burger of een bewonersgroep
tenzij daar uitdrukkelijk om wordt verzocht door deze belanghebbenden.
11. De financiën van het bewonersplatform bestaan uit subsidies van de gemeente Amstelveen en
de daaruit gedane uitgaven. Het aanvragen en verantwoorden van de subsidies vindt plaats door
de stichting Bovenkerk.
12. Uitgaven voor het bewonersplatform vinden, binnen de grenzen van de in 11. genoemde
subsidies, als volgt plaats:
a. onder € 100 beslissen voorzitter en secretaris van het DB;
b. vanaf € 100,- t/m € 500,- beslist het bestuur;
c. boven € 500 beslist de vergadering van het bewonersplatform.
Slotbepalingen
13. Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door het dagelijks bestuur van het
bewonersplatform Bovenkerk.
14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
15. Dit reglement treedt in werking met ingang van 01-01-2017
Voorzitter: Rob van den Helder

