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1. Voorwoord
Op 01 januari 2019 zijn de voormalige gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum
heringedeeld. De nieuwe gemeente met 47.888 inwoners heet nu gemeente Het Hogeland en
is met 907,58 vierkante kilometer qua oppervlakte één van de grootste gemeenten in
Nederland.
De grootste lokale politieke verenigingen in de voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond en
Winsum besloten in 2017 tot de oprichting van de lokale politieke vereniging
GemeenteBelangen Het Hogeland (GBHH).
Als statutaire basis werden de statuten van de politieke vereniging GemeenteBelangen
Eemsmond, opgericht op 16 oktober 1989, genomen.
De akte van wijziging vond plaats op 12 december 2017.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd en is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid.
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2. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging GemeenteBelangen Het Hogeland (GBHH).
De vereniging heeft ten doel als onafhankelijke politieke groepering het verwezenlijken van
haar politieke programma door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad van de
gemeente Het Hogeland en in eventuele andere regionale of gewestelijke
vertegenwoordigende organen.
Zij wil dit doel bereiken door uit haar ledenbestand op vrijwillige basis kandidaten aan te wijzen
die zich verkiesbaar willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Het
Hogeland, als voorzien in de kieswet.
De vereniging is om deel te kunnen nemen aan de raadsverkiezingen wettelijk verplicht een
akte op te laten stellen door een notaris, ook wel de statuten genoemd.
Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst.

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden en er
wordt ons inziens aan voldaan. Een ANBI status heeft als voordeel dat de vereniging wordt
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Tevens kunnen
organisaties en particulieren hun giften aftrekken van de belasting.

Dit beleidsplan geeft inzicht in:
• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de vereniging
• Betrokkenheid vrijwilligers
 Waarom de ANBI aanvraag van GemeenteBelangen Het Hogeland
• Financiën: Verkrijging, beheer en verantwoording
• Verantwoording bestuur en ledenvergaderingen
Het dagelijks bestuur van GemeenteBelangen Het Hogeland:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Jaap Nienhuis
: Germ Martini
: Eddy Huitsing
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Algemene gegevens en bestuur GBHH

Algemene gegevens:
Statutaire naam
Rechtsvorm
Opgericht
Datum akte laatste
KvK nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)
SBI-Code
Activiteit
Bezoekadres
Telefoonnummer
Website
E-mail
Werkgebied
Doelgroep

: GemeenteBelangen Het Hogeland
: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
: 16 oktober 1989
: 12 december 2017
: 40026323
: NL86INGB0006560231
: 8060.73.603
: 9492
: Politieke organisatie
: Wadwerderweg 5, 9988ST USQUERT
: 0595 - 422810
: www.gb-hethogeland.nl
: info@gb-hethogeland.nl
: Gemeente Het Hogeland
: Alle inwoners van de gemeente Het Hogeland

Bestuur GemeenteBelangen Het Hogeland:
Naam
Geboortedatum
Titel
Bevoegdheid

: Nienhuis, Jacob Freerk
: 20-10-1935
: Voorzitter, datum registratie KvK: 02-10-2014
: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s), zie statuten

Naam
Geboortedatum
Titel
Bevoegdheid

: Huitsing, Elze Gerrit
: 08-08-1956
: Penningmeester, datum registratie KvK: 02-10-2014
: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s), zie statuten

Naam
Geboortedatum
Titel
Bevoegdheid

: Bouwman, Jan Jacob
: 08-01-1949
: Bestuurslid, datum registratie KvK: 26-03-2018
: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s), zie statuten

Naam
Titel
Bevoegdheid

: Martini, Germ. Geboortedatum: 21-08-1949
: Secretaris, datum registratie ledenvergadering GBHH: 24-6-2019
: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s), zie statuten.
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4. Missie, visie en ambitie
Onze missie:
Gewoon, Betrokken en Dichtbij als eerste kernwaarden.
De missie van de politieke vereniging GemeenteBelangen Het Hogeland is als onafhankelijke
lokale politieke partij op te komen voor alle kernen in de gemeente Het Hogeland.
Groot en klein verdienen aandacht, kansen en gepaste mogelijkheden.
GBHH handelt praktisch en legt niet op wat er moet gebeuren. Als eerste wordt gekeken wat
goed is voor de gemeente Het Hogeland en de inwoners van de gemeente.
GBHH wil dat alle inwoners meedoen aan de samenleving. De gemeente dient daarbij zelf het
goede voorbeeld te geven.
GBHH hecht veel belang aan een gelijkwaardige oftewel een inclusieve samenleving.
Met de toegenomen zorgtaken is ook de gemeentelijke verantwoordelijkheid toegenomen.
Onze visie:
GBHH is een open en betrouwbare vereniging en kiest voor een positieve insteek en bedrijft
politiek op basis van resultaten voor al onze inwoners, bedrijfsleven inclusief landbouw en alle
overige organisaties.
GBHH gaat uit van de kracht van de inwoners en van de dorpen. Echter zal GBHH ook opkomen
voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben. GBHH kiest voor een samenleving waarin alle
inwoners volop mee kunnen doen.
GBHH vindt dat we wonen in een prachtig gebied, maar niet in een stiltegebied. We zien volop
kansen voor een bruisend Het Hogeland met de drie havens Eemshaven, Lauwersoog en
Noordpolderzijl. En met respect voor het cultureel erfgoed en de unieke landschappelijke
waarden.

Onze ambitie:
GBHH zoekt de inwoners actief op. Voor GBHH is dit vanzelfsprekend daar de inwoners hun
omgeving goed kennen en zich vaak een goed idee hebben gevormd van wat de beste oplossing
is voor hun omgeving en gemeente.
GBHH streeft er naar dat onze gemeente, qua oppervlakte bijna de grootste gemeente in
Nederland, kiest voor herkenbaarheid, kleinschaligheid en bereikbaarheid van voorzieningen.
Juist in een grote gemeente is de noodzaak groot om klein te organiseren, de schaal van
oorspronkelijke gemeenten kan daarbij helpen.
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Doelstelling

De vereniging tracht haar missie, visie en ambitie uit te dragen door:

 Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Het










Hogeland en andere vertegenwoordigende instanties.
Het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten.
Waar mogelijk bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.
Een transparante werkwijze hanteren.
Het regelmatig contacten leggen met inwoners van de gemeente.
De inwoners actief bij de gemeentepolitiek te betrekken.
Het houden van openbare bijeenkomsten in de gehele gemeente.
Het houden van ledenvergaderingen.
Het vastleggen van concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma.
Toe te zien op bestuurlijk juist en fatsoenlijk handelen zoals past in een democratisch
bestuurde samenleving.
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Vrijwilligers

De vereniging GemeenteBelangen Het Hogeland (GBHH) is een vrijwilligersorganisatie met
leden.
GBHH plaatst uit het eigen ledenbestand vrijwillige kandidaten op de kieslijst voor de
gemeentelijke raadsverkiezingen.
Het doel is om een zo sterk mogelijke complete kandidatenlijst te presenteren.
Spreiding qua woonplaats van de kandidaten over het hele gebied is belangrijk.
Ook een evenredige plaatsing van vrouwen en mannen op de kandidatenlijst is uitgangspunt.
Er zijn legio vrijwilligerstaken:





•


Bestuurszaken: Onderverdeeld in secretariaat, financiële zaken, public relations, media,
human resource, website, verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen etc.
Kortom alle taken die voor de bedrijfsvoering van een politieke vereniging noodzakelijk
zijn.
Elke 4 jaar zijn er raadsverkiezingen. Minimaal een jaar van tevoren wordt - via een door
de ledenvergadering ingestelde campagnecommissie - begonnen met de
voorbereidende werkzaamheden.
Op vrijwillige basis nemen onder meer raadsleden, eventuele wethouder, bestuursleden
en leden zonder functie plaats in deze commissie.
Het bestuur onderhoudt samen met de raadsfractie, eventuele wethouder en de leden
contacten met dorpsverenigingen, bedrijven, organisaties etc.
Het organiseren van openbare vergaderingen en verplichte ledenvergaderingen.
Het bestuur agendeert het zogenaamde lief- en leed- gebeuren binnen de vereniging.
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Aanvraag ANBI door GemeenteBelangen Het Hogeland

De politieke vereniging GemeenteBelangen Het Hogeland wil graag worden aangewezen als
een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI.
Dit houdt in dat de vereniging bij de Belastingdienst als een ANBI staat geregistreerd.
Meer info. is te vinden via: http://www.belastingdienst.nl
Door deze ANBI status zijn de belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen op het
gebied van schenking, successie en de aftrek van giften van kracht. Alleen de instellingen die de
Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.
Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die GemeenteBelangen Het Hogeland een
warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen
voor giften aan een instelling die zo`n beschikking van de Belastingdienst heeft.
Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de
Belastingdienst.
Als GemeenteBelangen Het Hogeland door de Belastingdienst aangewezen wordt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling kan gebruik gemaakt worden van de volgende fiscale
voordelen:
•
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen
die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
•
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger
geen schenkbelasting te betalen.
•
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
•
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een
gift aan een ANBI.
•
Leden van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
•
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de leden en
de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
Om aangewezen te worden als ANBI moet de vereniging voldoen aan alle volgende
voorwaarden:
•
•
•
•

GemeenteBelangen Het Hogeland (GBHH) zet zich voor minstens 90% in voor het
algemeen belang. GBHH zet zich alleen in voor het algemeen belang, dus voor 100%
GBHH heeft met het geheel van haar algemeen belang geen enkel winstoogmerk.
GBHH en de leden met bestuurders verantwoordelijkheid die rechtstreeks bij de GBHH
betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders en/of door de ledenvergadering ingestelde commissies en/of raadsleden
en/of wethouder van GBHH de instelling kunnen niet over het vermogen van GBHH
beschikken.
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•
•
•
•
•
•

GBHH mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk
van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot daadwerkelijk gemaakte kosten.
Onkostenvergoedingen, vacatiegelden en reiskosten worden niet vergoed.
GBHH heeft een actueel beleidsplan, gebaseerd op haar statuten en het huishoudelijk
reglement
GBHH heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na een eventuele opheffing van GBHH wordt besteed aan een ANBI
met een soortgelijk doel.
GBHH voldoet aan de administratieve verplichtingen.
GBHH publiceert zowel noodzakelijke als bepaalde gegevens op haar website.
GemeenteBelangen Het Hogeland voldoet aan deze voorwaarden.
Dit beleidsplan is op de GBHH website geplaatst d.d. 13 april 2020
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Financiën: Verantwoording inkomsten, uitgaven, vermogen
en begroting

De vereniging dient conform de statuten administratie te voeren over de financiële
huishouding. Uit deze administratie moet blijken:


Dat de ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de vereniging.

• Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald.
De bestuursleden en andere leden van GemeenteBelangen Het Hogeland krijgen geen
beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging.


Een duidelijke splitsing naar aard en omvang van de inkomsten en uitgaven.



Aan het eind van het boekjaar ( = kalenderjaar) worden door de penningmeester de
boeken afgesloten.



Vervolgens stelt een onafhankelijk administratiekantoor de jaarstukken op.
Het jaarverslag, de winst – en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat
van baten en lasten over het betreffende boekjaar.



De administratie en de jaarstukken worden daarna door een kascontrolecommissie
gecontroleerd en van een verklaring voorzien.



De financiële jaarstukken worden tijdens de jaarvergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar aan de leden ter goedkeuring verstrekt.



Tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar wordt een begroting aan de leden
verstrekt.

Verkrijging inkomsten:
De vereniging heeft geen winstoogmerk en is geheel afhankelijk van bijdragen van
anderen. Deze bijdragen bestaan uit:






De contributies van de leden.
De afdrachten van raadsleden en wethouders die namens de vereniging deel uitmaken
van het gemeentebestuur.
De bijdragen van donateurs.
Eventuele andere baten.
Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaten en/of schenkingen.

De voorgaande mogelijkheden tot verkrijging van giften is gebonden aan een door de
ledenvergadering vastgestelde openbaar giftenreglement.
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Verantwoording bestuur en ledenvergaderingen

Twee keer per jaar legt het bestuur van de vereniging verantwoording af in een
ledenvergadering, welke minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk wordt aangekondigd.
In het eerste halfjaar van elk kalenderjaar wordt voor 1 juli een ledenvergadering gehouden,
nader aangeduid als jaarvergadering, waarin o.a. de volgende punten aan de orde komen:








Het jaarverslag van de secretaris.
De financiële jaarstukken met een verklaring van de kascontrolecommissie.
Herbenoeming of kiezen bestuursleden.
Kiezen van de kascontrolecommissie.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen in de statuten en/of huishoudelijk reglement.
Verslag van de fractievoorzitter en raadsleden en, indien van toepassing, van de
wethouder.
De leden mogen en kunnen alle vragen stellen betreffende zowel de vereniging als de
gemeentelijke politieke vraagstukken en ontwikkelingen.

In het tweede halfjaar van elk kalenderjaar wordt voor 1 december een ledenvergadering
gehouden, aangeduid als algemene ledenvergadering, waarin o.a. de volgende punten aan de
orde komen:






De begroting voor het komende boekjaar.
De financiële en bestuurlijke ontwikkelingen.
Verslag van de fractievoorzitter en de raadsleden en, indien van toepassing, van de
wethouder.
De leden mogen en kunnen alle vragen stellen betreffende zowel de vereniging als de
gemeentelijke politieke vraagstukken en ontwikkelingen.
##
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