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Een nieuw Kabinet! Een nieuwe kans voor verbetering lokale democratie?
‘Een krachtige en dienstverlenende overheid vraagt een duidelijke afbakening van taken en
verantwoordelijkheden tussen en binnen bestuurslagen. Het overbrengen van een groot aantal taken van
het Rijk naar gemeenten maakt meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers.
Gemeenten kunnen de uitvoering van de taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder
geld. Hiertoe biedt het Rijk hen ruime beleidsvrijheid’. Aldus de aanhef van de paragraaf “Bestuur” van het
regeerakkoord. Klinkt geweldig. Maar als je verder leest, kun je grote vraagtekens zetten bij het verruimen
van de beleidsvrijheid. Decentralisatie is tot nu toe het belasten van gemeenten met vastomlijnde
uitvoeringstaken. Voorts worden de gemeenten geconfronteerd met grootschalige herindelingen,
vermindering aantal raadsleden, afschaffing van het BTW-compensatiefonds en het verplicht
schatkistbankieren. Ook de provincies en de Waterschappen gaan op de schop.
Wet financiering politieke partijen (Wfpp)
In het regeerakkoord is de volgende maatregel aangekondigd: ‘Ook lokale partijen gaan onder de wet
financiering politieke partijen vallen’. De activiteiten van de VPPG hebben tot dit resultaat geleid. Maar het
bestuur wil ook bij de uitwerking hiervan betrokken worden. Op korte termijn zullen we met de nieuwe
minister Ronald Plasterk hierover gaan praten. In de huidige Wfpp is alleen opgenomen dat de lokale
partijen een giftenreglement moeten opstellen. Deze Wfpp ligt voor goedkeuring bij de Eerste-Kamer.
Voorzitter Fons Zinken heeft de afgelopen maanden achtereenvolgens gesprekken gevoerd met de
senatoren Prof. Dr. Sophie C. van Bijsterveld (CDA), Prof. Dr. C.A. de Lange (OSF), Mr. J.M.
Schouwenaar (VVD) en Prof. Dr. R.A. Koole (PvdA). De heer Thissen (GroenLinks) is in het ziekenhuis
opgenomen waardoor dat gesprek is uitgesteld. De woordvoerders van de andere partijen hebben niet
gereageerd op de aangeleverde documenten en de uitnodiging. Uit de gesprekken blijkt onomwonden dat
de partijbelangen van CDA,PvdA en VVD hoger scoren dan het belang van de Grondwet en van de
democratie.
Redenen genoeg om samen met de OSF, de koepel van de onafhankelijke provinciale partijen, in
2013 te starten met regionale bijeenkomsten. Wij vrezen dat de lokale democratie nog verder wordt
uitgehold, dat lokaal bestuur meer een loket wordt voor het opvangen van boze burgers. Voor
meer informatie over de Wfpp, over de beslissing van het Gerechtshof en een reactie daarop, ga
naar onze vernieuwde website www.vppg.nl.
In december komt het eerste nummer van het vernieuwde wetenschappelijke tijdschrift LOCOMOTIE van
de OSF uit. Alle fractievoorzitters van lokale partijen, waarvan het adres bekend is, krijgen een exemplaar
toegestuurd. Ook de lokale partijen die lid zijn van de VPPG krijgen een exemplaar. Indien iemand van uw
partij Locomotie in de toekomst zelf wenst te ontvangen, vul dan het inschrijfformulier in. Over de
samenwerking met de OSF in een volgende nieuwsbrief meer.
Regeling vorming en scholing
De ALV van 19 mei heeft besloten om op grond van artikel 4.50 en 4.51 Awb de bezwarenprocedure te
starten tegen de intrekking van de subsidieregeling vorming en scholing. Op 6 juni werd het bezwaar
ingediend, op 9 juli was de hoorzitting en bij brief van 10 september was de beslissing die luidt: ‘Naar
huidig recht staat tegen een beslissing omtrent schadevergoeding enkel bezwaar en beroep open indien
de oorzaak van de schade zelf een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit is. De beweerdelijk geleden
schade is veroorzaakt door het wijzigen door de begrotingswetgever van de begrotingsstaat en het
dienovereenkomstig intrekken van de Subsidieregeling door de minister. Beide besluiten zijn algemeen
verbindende voorschriften waartegen ingevolge artikel 8:2, onderdelen a en b, Awb geen bezwaar en
beroep openstaat. Ook de intrekking van een algemeen verbindend voorschrift is niet vatbaar voor
bezwaar en beroep. Dit brengt met zich dat ook de afwijzing van uw verzoek om schadevergoeding niet
vatbaar is voor bezwaar en het bezwaar derhalve niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

