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Amendement BPA (versie 1)      

 

 
 

        Amersfoort,  31 maart  2015 

 

 

De raad van de gemeente Amersfoort op 31 maart 2015 in vergadering bijeen,  

 

constaterende dat: 

 

1. Lokale politieke partijen zoals de BPA enz. in veel opzichten verschillen van 

landelijke politieke partijen, zoals D66, CDA, PvdA, SP, VVD, ... .  

2. In tegenstelling tot deze landelijke partijen D66, CDA, PvdA, SP, VVD, ... kunnen 

lokale politieke partijen niet terugvallen op landelijke ondersteuning, zoals (maar niet 

beperkt tot) landelijke partijbureaus met juristen, landelijke wetenschappelijke 

onderzoeksbureaus en hun ondersteunende advocatenkantoren. Bijvoorbeeld: Kennedy 

van der Laan bij de PvdA. 

 

overwegende dat: 

 

1. Door de vorige controlecommissie fractievergoedingen is opgetekend dat de BPA de 

stukken uit het Stadhuis niet extern, maar intern, door het Stadhuis zelf, moet laten 

toetsen. Letterlijk: "terwijl er juridische en vakinhoudelijke expertise in het stadhuis 

beschikbaar is voor raadsleden" (zie brief controlecommissie, 30 september 2014).  
 

Niet alleen is dit een prototype voorbeeld van 'de Slager keurt zijn eigen Vlees', maar 

daarnaast zouden wij hierdoor onze controlerende taak als raadsfractie verzaken.  

Het gaat niet aan om bij dezelfde (juridische) bron ten rade te gaan. Een bron die de 

gemeentelijke stukken zelf heeft opgesteld. 

Dit is evident onacceptabel o.a. volgens de GemeenteWet. 

 

2. Omdat wij als BPA niet over de voorgenoemde landelijke ondersteuning beschikken 

zien wij ons genoodzaakt om een substantieel deel van de fractievergoeding te 

besteden aan externe adviezen. Dit laat zich dan ook niet beperken tot juridische 

adviezen, maar behelst ook advies aangaande tekstuele bijstand, (jeugd) zorg, wonen, 

WMO, veiligheid, cultuur, economie en financiën, onderwijs, milieu, verkeer, 

handhaving, wijkontwikkeling, dienstverlening, diversiteit, duurzaamheid enzovoort. 

Hiertoe heeft iedere partij het onverkort recht op basis van artikel 33 van de 

GemeenteWet. 

 

3. Het lijkt er op dat lokale fracties van landelijke partijen nu hun normen voorschrijven 

aan politieke collega's en lokale politieke partijen, zoals de BPA. Dit vinden wij 

onacceptabel en verwerpelijk. Bij dezen zouden wij U er aan willen herinneren dat de 

gemeenteraad geen onderdeel is van de gemeentelijke of ambtelijke organisatie. 
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Sterker nog, de gemeenteraad (als hoogste orgaan) dient Het Stadhuis juist te 

controleren.  

4. Er wordt nu in deze Verordening voorgesteld om tot een korting van minstens 10% te 

komen op de fractievergoedingen. Dit omdat er bij sommige politieke partijen aan het 

eind van het boekjaar geld overblijft. Geld wat uiteraard wordt teruggestort. 

5. Niet alleen worden hiermee de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd, waardoor 

fracties formeel in de problemen (kunnen) komen; deze korting doet tevens afbreuk 

aan de mogelijkheid van lokale politieke partijen om hun controlerende taak 

zorgvuldig uit te oefenen.  

6. Dit is volgens de BPA tevens in strijd met voorgenoemd Gemeentewetsartikel en 

derhalve geschikt als grond voor een Klacht bij de Bestuursrechter. 

 

en stelt het volgende Amendement voor: 

 

Besluit: 
 

“De gewijzigde verordening vast te stellen als Verordening geldelijke voorzieningen voor 

raadsleden, commissieleden en fracties in de gemeente Amersfoort 2015,  

 

met in achtneming van de handhaving van de vaste en variabele vergoeding (resp. € 

10.046,16 en € 1.076,02) zoals opgenomen in de Verordening geldelijke voorzieningen 

2014, te verwerken in artikel 6, 

  

en in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2015” 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

namens de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) 

Hans van Wegen. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


