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Bestemmingsreserve Gemeenteraad – Opkomstbevordering

:

UNANIEM AANGENOMEN

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2016 behandelend
agendapunt 4 met als onderwerp Voorjaarsnota.
Constaterende dat:
- Er een landelijke trend is ontstaan waarbij er een steeds lagere opkomst is bij verkiezingen;
- De opkomst bij verkiezingen in Heerhugowaard in de afgelopen jaren telkens onder het landelijk
gemiddelde lag en in 2010 en 2014 zelfs onder de 50% van alle kiesgerechtigden 1;
- Alle gemeenten om ons heen structureel een hoger opkomstpercentage kennen2;
- De raadswerkgroep communicatie bezig is met het formuleren van nieuwe doelstellingen.
Van mening zijnde dat:
- Het goed voor de democratie en draagvlak is wanneer zoveel mogelijk Heerhugowaarders gaan
stemmen;
- Een hogere opkomst bij verkiezingen daarom in het belang is voor eenieder;
- De gemeenteraad hierdoor de mogelijkheid krijgt om de handen ineen te slaan om zo het
vertrouwen in de politiek te verbeteren en de opkomst te bevorderen;
- De Raadswerkgroep communicatie opkomstbevordering onderdeel kan laten zijn van haar
doelstellingen;
- Het wenselijk is wanneer de gemeenteraad zelf beschikking heeft over een bestemmingsreserve
om projecten te starten met het oog op het bevorderen van de opkomst bij verkiezingen;
- Het hebben van een eigen bestemmingsreserve zorgt voor bestedingsvrijheid en dat dit leidt tot
onafhankelijkheid van het college;
Spreekt uit dat:
Een hogere opkomst bij verkiezingen essentieel is voor de legitimiteit en het draagvlak van de
gemeenteraad en alle andere volksvertegenwoordigende organen die gekozen worden door onze
inwoners.
Besluit
toe te voegen aan besluitonderdeel C.3:
- Opkomstbevordering verkiezingen - een donatie te doen aan deze bestemmingsreserve ter
hoogte van € 1,-- per inwoner, te onttrekken vanuit de algemene middelen en deze
bestemmingsreserve, namens de gehele gemeenteraad, onder het beheer te laten komen van de
griffier.
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http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bestuur-en-organisatie--c29/
http://wsjg.databank.nl/jive/?cat_open=Bestuur%20en%20organisatie/Verkiezingen&var=plt1&view=map

Verzoekt de Raadswerkgroep communicatie:
- Om de opkomstbevordering onderdeel te maken van haar doelstellingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

