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Op eigen doft, 
 
Inleiding 
 
Het imago van het gemeentebestuur is slecht. Veel gehoorde klacht is de 
hoeveelheid aan fracties. Daar is de gemeente Den Helder niet uniek in. Veel 
gemeenten hebben meerdere fracties. 
Dit is inherent aan de democratie, De kieswet en de gemeentewet, laten eenieder 
onder voorwaarden vrij om partijen op te richten en aan verkiezingen mee te doen, 
Daarna is het aan de kiezer of een aantal partijen in de gemeenteraad 
vertegenwoordigd zal worden. 
De verkiezing is op basis van de filosofie, het programma van de partij, De grootte 
van de vertegenwoordiging is op basis van het door de kiezer uitgebrachte 
stemmen. 
 
Het gevolg is, dat een politieke partij dan een fractie wordt in de Gemeente raad. 
De gemeente wet spreekt niet over fracties. Hier wringt dan ook de schoen en gaat 
in feite de wet van de jungle heersen, De kiezer had het keurig geordenend, maar 
individuen gaan op eigen doft roeien, of zoals het heet, we krijgen afscheidingen. 
Het gevolg is dat we meer fracties krijgen als door de kiezer is bepaald, Dit is niet 
alleen ondemocratisch. Het is ook logistiek/ financieel een extra kostenpost die op 
het totaalbudget van de raad drukt, 
 
We weten, dat we de Gemeentewet en de Kieswet niet kunnen veranderen en of 
amenderen als lokale partij. Hier ligt een noodzakelijke taak voor de landelijke 
politiek. 
 
Dit is geen reden om achterover te leunen en afscheidingen aan te moedigen. 
Hetgeen nu in feite gebeurt, We zien dan ook dat we ook op lokaal gebied veel 
kunnen doen om het afscheiden onaantrekkelijker te maken, Hier is politieke durf 
voor nodig,  
 
Dit duidelijk te maken aan de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2010, Dat zij de samenstelling van hun vertegenwoordiging in handen heeft, Dat we 
hierdoor pogen het opkomst percentage en het vertrouwen in de gemeentepolitiek 
naar een hoger niveau te tillen. 
 
De enige manier, om het afscheiden lokaal te ontmoedigen is een aantal 
aanpassingen in het reglement van orde van de raad zelf, Het is dan ook aan de 
raad zelf of zij in deze, afscheiding gedoogt. 
 
De Stadspartij Den Helder, wil u als raadslid en de griffie een aantal punten 
aandragen om voor maart 2010 met een uitwerking van het reglement van orde en 
de betalingsregeling van raadsleden te komen. 
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1.Fractievergoeding 
 
De fractievergoeding wordt nu aan de individuele raadsleden toegekend. Dit 
betekent dat afgescheidene deze meenemen voor eigen gebruik. De door de kiezer 
bepaalde fractie wordt hierdoor benadeeld, deze fractie heeft commissieleden in 
haar bestand en heeft daar kosten aan. 
Wij zijn van mening dat de fractievergoeding, aan de originele fractie behoort 
toegekend te worden, naar grootte van de door de kiezer vastgestelde grootte.  
Wij zouden een uitwerking zien, naar de gemeentewet van een totale 
fractieondersteuning, naar rato van de door de kiezer bepaalde grootte van de 
fractie, Deze totale fractievergoeding overgemaakt, naar een individueel lid van de 
raad. Door het reglement van orde genoemd, de fractievoorzitter. Bij delegatie kan 
deze een fractiepenningmeester benoemen. 
Het gevolg hiervan, is dat de afgescheidene, geen fractievergoeding krijgt 
toegewezen. 
 
2.Fractieassistent. 
 
Wij zijn van mening dat een afgescheidene geen gekozene is, zoals hij/zij zich in 
de verkiezing heeft gepresenteerd, We zijn de mening toegedaan, dat een 
fractieassistent dan ook op de kieslijst moet hebben gestaan.  
In het reglement van orde wordt gesproken over een fractieassistent. We zijn van 
mening dat alleen de door de kiezer bepaalde partijvertegenwoordiging, een 
fractieassistent kan laten functioneren. We doen dit enerzijds om de kosten van 
het raadsbudget te drukken. Deze gelden voor betere doelen aan te wenden. 
Anderzijds, gaat het bij afscheiding om slechts weinig personen, waar de rechten 
voor vertegenwoordiging in b.v. commissies, dan ook volgens de Gemeentewet, 
alleen aan deze personen gegund moet worden. 
 
3. Fractiekamer. 
 
We zijn van mening dat een fractiekamer noodzakelijk is voor intern overleg. We 
zijn dan ook van mening deze, logischer wijze naar rato van grootte van de fractie- 
en commissieleden, moet worden toegewezen. Meer mensen vullen ook meer 
ruimte. 
We zijn ons bewust dat deze ruimten beperkt zijn, Uit voorgaand blijkt, dat een 
raad door afscheiding een onnodig aantal extra fracties heeft. We zijn dan ook van 
mening, dat een afgescheidene geen recht op een fractiekamer heeft. Enerzijds 
omdat het meestal om enkele personen gaat die geen recht op 
fractieondersteuning dmv fractieassistent en commissieleden moet hebben. 
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4.Salariering 
 
U is bekend, dat de salariëring van gemeenteraadsleden geregeld is in de 
rechtspositie gemeenteraadsleden en de gemeentewet, Zoals eerder gesteld 
hebben wij hier geen invloed op. 
De bestandsdelen bestaan uit het salaris en de onkosten vergoeding. De financiële 
dienst van de Gemeente Den Helder, draagt zorg voor de overmaking van deze 
twee delen naar de individuele raadsleden. Bij aanvang van het raadslidmaatschap 
werd gevraagd, of u gebruik wilde maken van de forfaitaire regeling. 
Dit houdt in dat de onkostenvergoeding een forfaitair bedrag is. De meesten 
hebben voor de forfaitiare regeling gekozen. 
We merken op dat er raadsleden zijn, die weinig of niet deelnemen aan de 
vergaderingen en in feite geen onkosten maken. We zijn van mening, dat deze na 
een aantal nader te bepalen, niet tekenen van de presentielijst, uitgesloten 
behoren te worden van deze regeling. Zij dienen dan hun onkosten aan te tonen, 
door het overleggen van de kosten aan de afdeling Financiën. 
We overwegen ook de afgescheidenen, niet van de forfaitaire regeling gebruik te 
laten maken. 
 
5. Commissieleden. 
De fractieassistent heeft als beëdigde het recht op de zelfde informatie als het 
raadslid. Heeft het recht om aanwezig te zijn bij besloten overleg. We zijn van 
mening deze rechten uit te breiden tot de beëdigde commissieleden. Ter 
vervanging van de fractieassistent bij ontstentenis of bij een overleg waar 
zijn/haar specifieke kennis benodigd is. 
 
 
We hopen met deze handreiking het functioneren als volksvertegenwoordiging en 
het afscheiden in het bijzonder, te ontmoedigen, zeker dit niet aan te moedigen of 
te gedogen, zodat de gemeenteraad van Den Helder, Gemeente Den Helder een 
stuk goedkoper, duidelijker en beter kan functioneren. 
 
Belangrijker is, het signaal aan de burger van Den Helder, dat we hun keuze 
respecteren. Hun moeite om te stemmen waarderen. Hun het vertrouwen in hun 
gekozen raad en vertegenwoordiging weer teruggeven. 
 
Namens de Stadspartij, 
 
Pieter Bakker, 
Fractievoorzitter Stadspartij Den Helder. 
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Den Helder, 250909 
 
T.a.v: Griffie, gemeenteraad van Den Helder, cie. B&M 
 
Cc: 

1. Nico van Delft 
2. Commissieleden 
3. Bestuur Stadspartij Den Helder 
4. Leden Stadspartij Den Helder 
5. Media 
6. Website. 
7. Weblogs 
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