
Subsidieverzoek Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)
in verband met Provinciale Staten verkiezingen 2007
-----------------------------------------------------------
Kenmerk 163306 dp

Aan de gemeenteraad.

De Nederlandse Klokkenluiderspartij heeft per brief van
1 december 2006, ingekomen 29 december 2006, de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de
Commissaris van de Koningin en de Burgemeester gevraagd om
gezamenlijk deze partij een subsidie toe te kennen. Deze
subsidie vraagt zij aan in verband met haar deelname aan de
verkiezingen voor Provinciale Staten in 2007.
De brief is op grond van artikel 2:3 van de Algemene wet
bestuursrecht door de Burgemeester aan u in handen gesteld.

Op 19 december 2005 besloot u geen subsidies te verlenen
aan (lokale) politieke partijen.
Er bestaan op dit moment geen redenen om van dit beleid af
te wijken.
Het ligt daarom voor de hand om deze aanvraag af te wijzen.

Aanvraagster motiveert overigens haar aanvraag met een
uitvoerige verwijzing naar de Wet Subsidiëring Politieke
partijen. Geen van de gemeentelijke bestuursorganen heeft
een bevoegdheid om op grond van deze wet subsidie te
verlenen. Genoemde minister is bevoegd.

Het voorstel is om te besluiten overeenkomstig het
bijgevoegde besluit en de NKP te antwoorden overeenkomstig
de concept-brief, die voor u ter inzage ligt.

Leeuwarden, 24 januari 2007

Het raadspresidium,

Jan van Olffen, voorzitter,

drs O. van Kolck, plv. griffier.



Nummer
PJA

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van het Presidium van 24 januari 2007
(kenmerk 163306 dp);
kennis genomen hebbend van de aanvraag d.d. 1 december
2006, ingekomen 29 december 2006, om subsidie van de
Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)in verband met de
door haar beoogde deelname aan de verkiezingen in 2007 aan
de verkiezingen voor Provinciale Staten;

BESLUIT:

deze aanvraag af te wijzen en de partij te beantwoorden
overeenkomstig de op de griffie ter inzage gelegde concept-
brief aan deze partij, gedateerd 29 januari 2007, nummer
25660.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 19 februari 2007,

voorzitter,

adjunct-griffier.



Blad 2

Ontwerp

Nederlandse Klokkenluiders Partij
Harlingerstraatweg 45
8913 AD  Leeuwarden

Verzoek subsidiering NKP/ontvangstbevestiging
vrzk-sub-nkp-12
25660
Griffie/ Juridische en Veiligheidszaken

(058) 233 8076 Achterhof P.J.
bezwarenbijsluiter
19 februari 2007, verzonden:

Geachte heren Wiersma en Polak,

In uw brief van 1 december 2006, ingekomen 29 december
2006, vraagt u de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, de Commissaris van de Koningin en de
Burgemeester om gezamenlijk uw partij een subsidie toe te
kennen. Deze subsidie vraagt u in verband met uw deelname
aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2007.
De brief is op grond van artikel 2:3 van de Algemene wet
bestuursrecht door de Burgemeester aan ons in handen
gesteld.

Zoals u bekend hebben wij op 19 december 2005 besloten geen
subsidies te verlenen aan (lokale) politieke partijen.
We zien geen reden om van dit beleid af te wijken.
Om die reden wijzen wij uw aanvraag af.
Wij wijzen u er verder op, voor zover u uw aanvraag baseert
op de Wet Subsidiëring Politieke partijen, geen bevoegdheid
te bezitten om u op grond van deze wet subsidie te
verlenen. Andere gemeentelijke bestuursorganen zijn ook
niet bevoegd.
Het lijkt ons effectiever indien u zich eerst gedegen
overtuigt met betrekking tot de mogelijkheden tot het
verkrijgen van subsidie en, indien dit opportuun is, zich
uitsluitend wendt tot genoemde bevoegde Minister.
Dergelijke aanvragen als de uwe vormen een nodeloze
belasting van onze werkzaamheden.

Hoogachtend,
Gemeenteraad,
Namens deze

O. van Kolck,
Adjunct griffier.
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Kopie: burgemeester, mevrouw A. Sibma, JVZ.


