
Huishoudelijk reglement Dorpsraad Ysselsteyn. 
 
Dit huishoudelijke reglement is bedoeld om de procedure rondom de samenstelling van de 
Dorpsraad vast te stellen voor zover niet beschreven in de statuten. 
 
Begrippen: 
 
De stichting Dorpsraad Ysselsteyn heeft een bestuur dat bestaat uit de leden van het Dorpsforum.  
De Dorpsraad is het dagelijkse bestuur van de Stichting Dorpsraad Ysselsteyn en heeft de taak om 
uitvoering te geven aan het beleid dat wordt vastgesteld door het Dorpsforum. 
 
Procedure rondom de samenstelling van de Dorpsraad: 

1. De Dorpsraad stelt zichzelf samen en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen en 
verdeelt zelf de te onderscheiden functies. 

2. De Dorpsraad legt deze samenstelling ter goedkeuring voor aan het Dorpsforum. 
3. De leden van de Dorpsraad zijn na goedkeuring door het Dorpsforum lid van het Dorpsforum. 
4. Bij het aftreden van de leden van het Dorpsforum (elke 4 jaar) treden ook de leden van de 

Dorpsraad formeel af als lid van het Dorpsforum.   
5. Na dit aftreden stelt de Dorpsraad zichzelf opnieuw samen en blijft functioneren als dagelijks 

bestuur totdat er een nieuw Dorpsforum is aangetreden. Het dagelijks bestuur begeleidt de 
samenstelling van de nieuwe Dorpsraad, waarbij de forumleden op de laatste reguliere 
forumbijeenkomst de gelegenheid wordt geboden om hieraan deel te nemen. De nieuwe 
samenstelling wordt door het dagelijks bestuur ter goedkeuring aan het forum voorgelegd. 
Op deze wijze is de continuïteit van besturen gegarandeerd. 

6. Het daadwerkelijk aftreden van de leden van de Dorpsraad vindt plaats volgens schema van 
ongeveer 1 per jaar met mogelijkheid van aanblijven, zodat er sprake is van continuïteit. 

7. De leden van de Dorpsraad kunnen meermaals herbenoemd worden, het Dorpsforum heeft 
uiteindelijk de zeggenschap hierover.  

8. Bij tussentijds vervangen of uitbreiden van leden van de Dorpsraad wordt deze nieuwe leden 
ter goedkeuring aan het Dorpsforum voorgesteld en worden bij akkoord tevens lid van het 
Dorpsforum. 

 
Goedgekeurd door het Dorpsforum op 18 maart 2019 
 


