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Belegstukje t.b.v. vergadering commissie AZM op 24 oktober 2013 

Politieke informatie in openbare leesruimte gemeentehuis  

In juli jl. verzocht de PvdA afdeling Hellevoetsluis aan de balie van het KCC om toestemming om een 

stapeltje folders neer te leggen op de openbare leestafel van het gemeentehuis. Het betrof een 

folder waarin de PvdA Hellevoetsluis de resultaten van een buurtbezoek in de Wittenshoeck aan de 

bewoners terugkoppelde. Na overleg met het KCC deelde de raadsgriffie het volgende mee:  

“Al weer enige jaren geleden hebben de fractievoorzitters met elkaar afgesproken, dat in het gemeentehuis geen 

informatie betreffende de afzonderlijke politieke partijen zal worden verstrekt c.q. ter inzage zal worden gelegd. 

In het gemeentehuis opereren de politieke fracties als "de raad". 

 

Indien aan de PvdA toestemming wordt verleend genoemde flyers op de leestafel in de hal van het gemeentehuis 

neer te leggen, dan kan dit door de overige politieke partijen worden opgevat als propaganda voor de PvdA. 

Voorkomen moet worden, dat straks op de leestafel van negen verschillende politieke partijen flyers komen te 

liggen.”, 

waarop de PvdA Hellevoetsluis de afgegeven folders via de griffie weer terugkree g. 

De fractie van de PvdA kan zich niet vinden in dit beleid. Het gemeentehuis is bij uitstek een ‘huis van 

de (lokale) democratie’ waar veel inwoners voor velerlei zaken binnen komen. Politieke partijen zijn 

een exponent van deze democratie, en daarom zou het juist goed zijn als bezoekers van het 

gemeentehuis hier ook terecht kunnen voor informatie over en/of door legale geregistreerde 

politieke partijen (trouwens evenals ook andere maatschappelijke organisaties). 

In het onderhavige geval ging het om informatie door de PvdA over een buurtbezoek, dus niet over 

de PvdA, en onze fractie kan absoluut niet begrijpen waarom dit soort informatie niet in het 

gemeentehuis ter lezing mag liggen. Maar zelfs als het geen informatie betrof door de PvdA, maar 

over de PvdA, dan zouden wij het ook dan nog een goede zaak vinden als deze in het gemeentehuis 

voor de bewoners ter beschikking zou liggen. De PvdA is immers geen besmettelijke ziekte, evenmin 

als alle andere partijen in het Hellevoetse politieke spectrum, die allemaal gebaat zijn om hun visie 

en standpunten helder aan de inwoners te kunnen presenteren. Ons inziens moet het dus 

toegestaan worden dat zowel informatie door politieke partijen als over politieke partijen openlijk in 

de openbare leeshoek van het gemeentehuis beschikbaar moet zijn.  

Twee kanttekeningen hierbij: 

 Uiteraard zou dit niet alleen aan de PvdA toegestaan moeten worden, maar aan alle legale 

en geregistreerde Hellevoetse politieke partijen, en 

 Te overwegen is om specifieke informatie van raadsfracties hiervan uit te sluiten, omdat dit 

andere vormen en wegen van publicatie kent. 

Met dit belegstuk verzoekt onze fractie om dit onderwerp ter bespreking en besluitvorming te 

agenderen in de volgende vergadering van de commissie AZM. 
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Henk Joosten, fractievoorzitter 


