
Geachte griffier, 

 

t.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder. 

De griffie en het presidium. 

 

Den Helder, 3 oktober 2007. 

 

Betreft: fractiekamer. 

 

We kregen een mail van de griffier met betrekking tot ons verzoek om toewijzing van een 

fractiekamer. 

Daarbij werd als oplossing aangedragen dat we fractiekamer van PDH zouden delen. We 

waarderen het aanbod van de collega’s van PDH. Echter deze fractie heeft er de voorwaarde 

aan verbonden dat zij deze kamer een uur voor de raadsvergadering nodig hebben voor 

overleg. Dat is juist de reden dat wij ook een fractiekamer nodig hebben. Dit betekent dat we 

minstens twee uur van te voren de fractie en commissieleden voor een raads- of 

commissievergadering moeten vragen om aanwezig te zijn voor overleg. Velen van ons 

hebben hun dagelijkse werkzaamheden, dit in het licht van de aanvangstijden van deze 

vergaderingen.  

Nu hebben we begrepen, dat geen een fractie een vaste fractiekamer heeft. Deze worden 

besteld bij “8383”. Dit is eenvoudig te zien in het schema van AORTA onder 8383. Ook wij 

hebben regelmatig van deze faciliteit gebruik gemaakt. Voor de raadsvergaderingen worden 

deze fractiekamers besteld door Christine Bakker griffiemedewerkster, zoals in het schema 

staat. Dat betekent dat de griffie voor tien fracties ruimte bestelt. De raad bestaat uit elf 

fracties. De Stadspartij is “toevallig”de fractie waar geen ruimte voor wordt besteld.  

In het verleden zijn we al enkele keren verhuisd. Dit terwijl we al zes jaar parlementair 

meedraaien. 

We zien ook voorstellen van de “bestuurlijke” partijen opdoemen om naar gewogen 

spreektijden, over te gaan. Maar de mogelijkheid en de logica van “gewogen” fractiekamers 

wordt over het hoofd gezien. De logica van een grote fractie met meer mensen heeft meer 

ruimte nodig. 

Zou hier mee het probleem voor de stadspartij, als tweemansfractie zijn opgelost? Ja, ware het 

niet dat we net als PDH, het lot aantrekken van een fractie die buiten de boot valt, in dit geval 

een eenmansfractie. 

 

Regelmatig voeren we nu met een ieder gesprekken over ons probleem. Zelfs ambtenaren 

bieden ons ruimte aan tijdens informele gesprekken. Ons wordt ook medegedeeld dat er 

ruimte is. 

Uit de mededeling dat we naar buiten treden over dit probleem, zullen we dat meer gaan doen. 

Als Den Helder goede sier wil maken met het “glansrijk” werkende carrouselsysteem, zullen 

we niet nalaten, formeel of informeel, bij bestuurlijke uitwisselingen, werkbezoeken of in 

welke andere gremia dan ook, aan de orde stellen dat de Stadspartij Den Helder nog steeds 

geen fractiekamer heeft. 

  

� We verzoeken u en de voorzitter van de gemeenteraad, in het stadhuis naar een 

geschikte ruimte te zoeken en deze net als voor de 10 andere fracties op tijd te 

bestellen bij “8383’. 

� We verzoeken u en de voorzitter van de gemeenteraad, een verordening voor gewogen 

fractiekamers voor te bereiden om deze misstanden in de toekomst te voorkomen. 

� Dit naar het presidium door te geleiden. 



 

 

Na een meningspeiling onder de mensen van de Stadspartij, wijzen we uw voorstel af. 

 

Namens de Stadspartij Den Helder, 

 

Pieter Bakker, 

Fractievoorzitter Stadspartij Den Helder. 


