Positie raadsleden, griffiers en burgemeesters

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022
WELKOM MINISTERS, STAATSSECRETARISSEN EN KAMERLEDEN VAN
LANDELIJKE POLITIEKE PARTIJEN IN DE CAMPAGNE!!!!
Namens het nieuwe kabinet laat ik u weten dat alle leden vanaf half februari tot
aan de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad hun werkzaamheden
opschorten. Volgens de nieuwe bestuurscultuur, versterking autonomie
gemeenten, zijn wij immers verplicht om de leden van onze verenigingen te
ondersteunen in de campagne. Voor de afwezigheid op onze ministeries zullen
wij afzien van een maandsalaris. De onkosten die wij maken, worden vergoed via
de subsidiering van de politieke partijen (Wfpp). Daarom wordt deze subsidie met
enkele miljoenen verhoogd. Met ons beleid willen wij voorkomen dat de macht
van de lokale partijen nog verder toeneemt. Met vriendelijke groeten Mark Rutte.

Positie raadsleden
De raadsleden zijn vertegenwoordigers van ieder individu, zij zijn
vertegenwoordigers van ieder mens in de gemeente, zij zijn
mensvertegenwoordigers. Zij bepalen samen het te voeren beleid voor de
komende jaren. Om iedereen te kunnen vertegenwoordigen is het van groot
belang dat raadsleden dagelijks contact kunnen hebben met de inwoners. Dat is
met de huidige rechtspositie onmogelijk waardoor veel burgerinitiatieven

stranden. De VPPG strijdt als politiek onafhankelijke beroepsvereniging, raadslid
is een vak apart, al jaren voor het erkennen dat het volk vertegenwoordigen een
betaalde dagtaak is. Miljarden uitgeven zonder ook maar 1 cent te besteden aan
het versterken van het fundament van onze democratische rechtstaat is niet
omzien naar elkaar maar eigen belang. De toeslagenaffaire was er niet geweest
als de raadsleden hun opdracht hadden kunnen vervullen.

Positie raadsgriffie(r)
De raad is expliciet aangewezen als werkgever van de griffier en de op de griffie
werkzame ambtenaren en uitdrukkelijk bevoegd te besluiten over de inrichting
van de griffie. De huidige functie van de griffie is zeer onbevredigend geregeld.
Het is aan de raad om daar meer inhoud aan te geven. De griffier is er niet alleen
om in overleg met de voorzitter de agenda vast te stellen en verslag te schrijven.
Bijvoorbeeld: hoe is het gesteld met delegatie van bevoegdheden? Als eigen
uitvoering door de raad al te bezwaarlijk is, kan enkel sprake zijn van mandaat.
De griffie(r) moet politiek onafhankelijk zijn en dient te beseffen dat elk raadslid
met zijn vrije mandaat óók individueel ondersteunt moet worden. Dit zal het eigen
gezicht van de Raad enorm vergroten.

Positie burgemeester
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Th. C. de Graaf
en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes
hebben in 2003 aan de Tweede-Kamer het voorstel gelanceerd over de direct
gekozen burgemeester. Zij vinden dat de burgemeester over een zodanige positie
binnen en buiten het college van burgemeester en wethouders moet beschikken,
dat hij kan optreden als lokaal regeringsleider. Deze antidemocratische gedachte
leeft sterk bij de landelijke politieke partijen. Dat blijkt ook uit de aanpak van de
coronapandemie. De raad dient te worden voorgezeten door een uit en door de
raad zelf gekozen voorzitter. De raad hoort in een gedualiseerd systeem de eigen
positie als hoofd van de gemeente veilig te stellen en niet de leiding toe te
vertrouwen aan een manager in de uitvoering. De raad dient de eigen
beraadslaging veilig stellen. Geen sprake mag daarbij zijn van invloed van het
College: de raad maakt eigen dienst en werkwijze uit; niet B&W. Leiding (sturing)
van de beraadslaging dient te geschieden door een uit eigen midden tot voorzitter
gekozen raadslid (vgl. de Tweede Kamer).

VOOR ECHT ONAFHANKELIJKE LOKALE PARTIJEN EN RAADSLEDEN IS
ER DE VPPG. MELDT U AAN ALS LID VIAWWW.VPPG.NL
Het bestuur zoekt dringend bestuursleden die de moed hebben om mee te
werken aan een nieuwe bestuursstructuur en bestuurscultuur. De inwoners willen
weer vertrouwen krijgen in de politiek.

www.vppg.nl

