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 Huishoudelijk reglement Rocov 
Noord-Holland 

 

 
 
 
 
 
Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement is overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de 

stichting Rocov Noord-Holland vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 
augustus 2011, gewijzigd op 4 maart 2013 en 28 juli 2014. 

 
Artikel 2 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder 

a. de statuten: de statuten van het Rocov Noord-Holland 
b. het huishoudelijk reglement: dit huishoudelijk reglement van het Rocov Noord-

Holland 
c. het Bestuur: het Bestuur conform artikel 4 van de statuten  

 
Artikel 3 Het Bestuur 

a. Het Bestuur is samengesteld uit leden van aangesloten 
consumentenorganisaties, met daarnaast een onafhankelijk voorzitter, niet in 
dienst van een vervoerder of de provincie Noord-Holland. 

b. Het Bestuur kan personen als adviseur tot de vergadering toelaten, ook in 
besloten vergaderingen. Zij hebben alleen spreekrecht, geen stemrecht. 

c. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden voor de bestuursleden vast. Bij een 
tussentijds benoemd bestuurslid, ter voorziening in een vacature, treedt hij/zij 
af op het tijdstip waarop zijn/haar voorganger zou zijn afgetreden. 

d. Voor de communicatie tussen bestuursleden wordt mede gebruik gemaakt van e-
mail. 

e. Het Bestuur stelt de financiële jaarstukken van het afgelopen jaar ter 
goedkeuring vast uiterlijk in de maand maart van het daarop volgende jaar.  

f. Het Bestuur stelt jaarlijks een werkplan vast. Het werkplan is de onderbouwing 
voor de begroting. 

g. Het Bestuur stelt op voorstel van de penningmeester de jaarlijkse 
begrotingsaanvraag op een dusdanig tijdstip vast dat deze op de door de 
provincie bepaalde datum kan worden ingediend. 

  
Artikel 4 Voorzitter 

a. De voorzitter leidt de bestuursvergadering en is belast met de handhaving van 
de orde. 

b. Wanneer de voorzitter afwezig is, wordt deze vervangen door een ander daartoe 
door het Bestuur aangewezen persoon. 

c. De voorzitter is woordvoerder van het Rocov Noord-Holland, tenzij het Bestuur 
dit bij een onderwerp anders besluit. 

d. De voorzitter mag deelnemende organisaties aanspreken op de kwaliteit van de 
afvaardiging. Dat geldt zowel voor afgevaardigden in het Bestuur als voor 
afgevaardigden van een organisatie in een gebiedskamer. De kwaliteit van de 
afvaardiging is in elk geval in het geding wanneer een afgevaardigde drie 
achtereenvolgende vergaderingen niet aanwezig is.   

 
Artikel 5 Secretaris 

a. De secretaris bereidt de vergaderingen voor van het Bestuur, en kan daarbij 
ondersteund worden door een ambtelijk secretariaat. 

 
Artikel 6 Penningmeester 

a. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 
middelen binnen de kaders van het beleidsplan en de begroting. 

b. De penningmeester heeft tekenbevoegdheid voor alle bedragen voor zover deze 
binnen de door het Bestuur vastgestelde begroting blijven. Verplichtingen, 
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waardoor de begroting overschreden dreigt te worden, mag de penningmeester 
pas aangaan na goedkeuring van het Bestuur. Dezelfde procedure geldt ook voor 
het aangaan van verplichtingen die het begrotingsjaar overschrijden. 

c. Eenmaal per half jaar geeft de penningmeester een overzicht van de financiële 
stand van zaken en doet daarvan verslag c.q. mededeling aan het Bestuur. 

d. Voor zover de financiële middelen afkomstig zijn van externe financiers, wordt 
op verzoek van deze partijen jaarlijks inzage verleend in de besteding van de 
financiële middelen en de verantwoording daarvan in de begroting en het door 
het Bestuur vastgestelde werkplan. 

 
Artikel 7 Structuur en taakverdeling 

a. Rocov Noord Holland is opgebouwd uit een Bestuur en momenteel drie 
regiospecifieke gebiedskamers. 

b. Het Bestuur is voornamelijk belast met bestuurlijke- beleidsmatige- 
strategische- en regio-overschrijdende taken. Het Bestuur overlegt op 
bestuurlijk niveau met de concessieverlener. 

c. De gebiedskamers voeren voornamelijk overleg op het operationele niveau voor 
de regio waarvoor zij zijn ingesteld. De gebiedskamers bereiden adviezen voor 
over regiogebonden onderwerpen en voeren overleg op ambtelijk niveau met de 
concessiehouder en met de concessieverlener. 

d. Het Bestuur nodigt de gebiedskamers ten minste twee keer per jaar uit voor een 
gezamenlijke vergadering.  

 
Artikel 8 Gebiedskamers 

a. Het Bestuur stelt de gebiedskamers in. Momenteel zijn er drie gebiedskamers, 
respectievelijk voor de regio’s Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en 
Vechtstreek. 

b. De gebiedskamers bereiden gevraagde en ongevraagde adviezen voor die 
betrekking hebben op de OV-concessies in hun regio. 

c. In de gebiedskamers zijn consumentenorganisaties vertegenwoordigd die actief 
zijn in de betreffende gebiedskamer. 

d. Per gebiedskamer wordt ten minste 4 maal per jaar overleg gevoerd. 
e. Bij de vergaderingen van de gebiedskamers zijn de voorzitter en secretaris van 

het Rocov Noord-Holland aanwezig. 
f. De vergaderingen van de gebiedskamers worden voorbereid en ondersteund door 

de secretaris en/of het ambtelijk secretariaat van het Rocov Noord-Holland. 
g. Een consumentenorganisatie heeft maximaal drie zetels in een gebiedskamer.  
h. Het bestuur kan bepalen dat bepaalde lid-organisaties of aspirant lid-

organisaties dezelfde achtergrond hebben of zich op dezelfde doelgroep richten.  
In dat geval wordt voor wat betreft de getalsmatige vertegenwoordiging in 
gebiedskamer en bestuur gehandeld alsof het om één organisatie gaat.  Als de 
hierboven bedoelde organisaties samen méér kandidaten aandragen voor bestuur 
of gebiedskamer dan hierboven geformuleerd, dan beslist het bestuur over de 
toelating. 

i. In een gebiedskamer kunnen op persoonlijke titel adviseurs benoemd worden. 
Zij worden benoemd door het bestuur op grond van hun ervaring en 
deskundigheid. Adviseurs hebben geen stemrecht, en hebben geen zitting in het 
bestuur. Het bestuur bepaalt in overleg met de adviseur welke 
onkostenvergoeding wordt verleend. De vergoeding bedraagt maximaal de 
maandelijkse vergoeding die de overige leden van een gebiedskamer van het 
Rocov-NH ontvangen. Adviseurs worden benoemd voor de duur van één jaar; 
deze termijn kan door het bestuur telkens met één jaar verlengd worden.  

 
 
Artikel 9 Procedure totstandkoming adviezen van het Rocov Noord-Holland 

a. Het Bestuur stelt het advies vast. 
b. Het Bestuur mandateert het opstellen van regiogebonden adviezen aan de 

gebiedskamers. 
c. De adviezen van Rocov Noord-Holland kunnen zowel namens de gebiedskamers 

samen als namens één van de gebiedskamers worden uitgebracht.  
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d. Het Bestuur formuleert adviezen over boven-regionale zaken nadat de 
gebiedskamers geconsulteerd zijn. Daartoe kan het Bestuur een gezamenlijke 
vergadering uitschrijven, een voorstel laten behandelen in de drie gebiedkamers 
afzonderlijk, of ter beoordeling (al of niet per email) voorleggen aan alle leden 
van de gebiedskamers.   

e. De voorzitter en secretaris bewaken dat regiogebonden adviezen niet 
conflicteren met adviezen of standpunten uit de andere regio’s. 

f. Het Bestuur adviseert over zaken die regio-overstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld 
kaartsoorten, tarieven, sociale veiligheid en lijnen die door verschillende 
concessiegebieden lopen. Regiogebonden adviezen worden door de 
gebiedskamers voorbereid.  

g. Het Bestuur streeft er naar in unanimiteit tot een advies te komen 
h. Indien een lid van het Bestuur een afwijkend standpunt inneemt, kan dit 

standpunt als minderheidsstandpunt worden opgenomen in het advies. 
i. Het advies wordt door de secretaris verstuurd. 

 
Artikel 10 Vergoedingsregeling 

Het Bestuur stelt jaarlijks de vergoedingsregeling vast, in lijn met de vaststelling 
van de jaarlijkse begroting, zoals bedoeld in artikel 3 lid g. De vergoedingsregeling 
kan tussentijds door het Bestuur worden gewijzigd, doch binnen de vastgestelde 
begroting. 

 
Artikel 11 Het ambtelijk secretariaat 

a. Het Bestuur kan voor haar taken gebruik maken van een ambtelijk secretariaat 
of adviseur. 

b. Het ambtelijk secretariaat is gerechtigd taken die binnen het afgesproken 
takenpakket vallen namens het Bestuur uit te voeren. 

c. Het ambtelijk secretariaat wordt aangestuurd door de secretaris. 
d. Taken van een ambtelijk secretariaat kunnen omvatten: het opstellen van een 

vergaderrooster voor bestuursvergaderingen, vergaderingen van gebiedskamers 
en eventuele andere bijeenkomsten alsmede het vaststellen van de agenda voor 
de vergaderingen, het verspreiden van de vergaderstukken, het opstellen van 
adviezen en andere correspondentie en het notuleren van de bijeenkomsten.  

  
Artikel 12 Vertrouwelijke informatie 

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van het Rocov Noord-Holland en 
daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter 
kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding. 

 
Artikel 13 De bepalingen van dit reglement, met inbegrip van de wijzigingen, treden  

eerst in werking nadat het Bestuur deze heeft vastgesteld 


