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ADVIES
het initiatiefvoorstel van inet fractievoorzittersoverleg inzake
Kennisnemen van
komstbevorderende activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
op
TOELICHTING
rlnvulinstrudiel
Voorgesteld wordt een verkiezingskrant uit te brengen, verkiezingsdebatten te Iaten
door middel van meer media-instrumenten verslag te doen van de
plaatsvinden en
Iagenavond. Voor een toelichting wordt kooheidshalve verwezen naar bijgevoegd
uits
initiatiefvoorstel.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
glnvullnstructiel
Geen.
FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Invulinstructie
de verkiezingskrant zijn noch voor de gemeente noch voor de politieke partijen kosten
Aan
I wel sprakè zijn van inzet van ambtelijke uren. Voorgesteld wordt dat de
verbonden. Er za
in de gemeenteraad veoegenwoordigde partijen de verkiezingsdebatten bekostigen
thans
it het fractiebudget. Voor het organiseren van de uitslagenavond is reeds budget in
vanu
de gemeentelijke begroting beschikbaar.
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Weert,
14 november 2013
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coMkuNzcATzE/pARTlczeATzE
Voor wie is dit advies van belanc?:
.:. Raadsled en .
b iken :
Geadviseerd Wordt de volqende Eommunicatie-instrumenten te de ru
4* Aan de verkiezingskrant, de debatten en de uitslagenavond zal in de àanloop naar de
de gemeentelijke website en in Trompetter/Land van Weert aandacht
verkiezingen op
worden geschonken.
Geadvisoecd Wol'dt de Voloende Ilarlril:i D|tie-instrumenten te Qebrbliken :
*1* N i et Va 13 toe P3SS i l'l; .
OVERLEG GEVOERD MET
Invu ltnstructie
Intern:
Afdeling Concernstaf/communicatie.
Afdeling IW/PUZA (budgethouder verkiezingen, waaronder uitslagenavond).
Extern :
WW EU Media, Herman Litjens vormgeving, Weert FM, Weeodegekste.
/'
BIJLAGEN
ODenbaar:
Initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg.
Niet-onenbaar'.
Geen.
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GEMEENTE .R W E E R T
Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013
Pooefeuillehouder A.A.M.M. Heijmans
btenaar : M.H.R.M. Wolfs-cooen Nummer raadsvoorstel: RAD-000911
Behandelend am
0495) 575 206 Agendapunt: Doorkiesnummer : (
ONDERWERP
Opkomstbevorderende activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
O 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De fracties hebben aangegeven
p
erkiezingskrant te willen uitbrengen en verkiezingsdebatten te willen houden. Deze
een v
tiviteiten zijn te beschouwen als opkomstbevorderende maatregelen vanuit de gemeente.
ac
de politieke partijen uiteraard hun eigen verkiezingscampagnes. Hier staat de
Daarnaast voeren
gemeente buiten.
PROBLEEMSTELLING
voor zowel de verkiezingskrant als de verkiezingsdebatten zijn twee aanbiedingen ontvangen.
QPLOSSINGSRICHTINGEY
VERKIEZINGSKRANT
ia heeft in 2010 een verkiezingskrant voor de gemeente Weert gemaakt en verspreid en
ETT Med
biedt voor de komende verkiezingen weer een krant aan.
Ie initiatiefnemer bij de grifïie, nl. een samenwerkingsverband
In juni 2013 meldde zich een loka
van Herman Litjens vormgeving en WTV.
De uitgangspunten van de gemeente zijn:
De verkiezingskrant kost de gemeente en de politieke partijen niets; deze wordt betaald
1.
door de adveoeerders. De gemeente Ievert alleen ambtelijke inzet.
2 Het verschijnen van de krant dient gegarandeerd te worden.
3 Het hele traject van acquisitie, redactie, vormgeving, drukwerk en huis-aan-huisverspreiding wordt door de externe partij gedaan.
4. Alle aan de verkiezingen deelnemende partijen krijgen evenveel ruimte.
De aanbiedingen van E-I-'I- Media en Litjens Vormgeving-WW Zijn met elkaar vergeleken. Deze
Iijking Iigt voor u ter inzage in de Ieeszaal. Op basis hiervan wordt geadviseerd Litjens
verge
ing-WW de opdracht te verstrekken tot het uitbrengen van de verkiezingskrant.
Vormgev
De voordelen van het aanbod van Litjens Vormgeving-WW t.o.v. EU Media zijn :
. krant van minimaal 24 pagina's;
. meer inhoud, meer toegespitst op Weert en vernieuwend (intewiews,
standpuntvergelijkingen) ;
. Iokale ondernemers,'
. geen kosten voor gemeente en politieke partijen;
. minder ambtelijke inzet;
. bredere bezorging.
Totaal aantal pagina's (inclusief raadsbesluit): 4
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VERKIEZINGSDEBAUEN
We hebben twee aanbiedingen
voor politieke debatten ontvangen:
WTV
WTV neemt een debat van 3 uur op en zendt dat op een later moment in 2 delen uit. De productiè,
istratie- en montagekosten bedragen circa f 10.000,- (dit is incl. belichting, geluid- en
reg
beeldregistratie). De kosten voor de Iocatie en de discussieleider zitten nog niet in het bedrag van
C 10.000,-. Gemeente en/of politieke partijen moeten het debat bekostigen.
weert FM in samenwerking met Wee/degekste
Twee Iive kennismakingsdebatten (die ook nog een keer herhaald worden) en een Iive
kiezingsdebat. Er w' ordt gebruik gemaakt van alle media: radio, tv en internet (Iivestreaming).
ver
De debatten zijn interactief, vooraf en tijdens de debatten is er gelegenheid tot input van burgers.
Tevens wordt op 19 maart de verkiezingsavond verzorgd, vanuit de studio en in het stadhuis, uit te
zenden op TV, internet en radio met kabelkrant.
Aanbieders brengen geen personele kosten in rekening. Voor het Iive verkiezingsdebat en de
itslagenavond moet extra apparatuur worden gehuurd. De kosten hiervan bedragen
u
respectievelijk f 2.500,- en C 1.500,-.
voordelen: lage kosten, aanspreken doelgroep jongeren, Iive en interactief debat.
Voorqesteld wordt Weert FM-Weeodegekste de verkiezingsdebatten en de uitslagenavond te Iaten
Verzorgon .
FINANCIKLE PARAGRAAF
KRANT
De verkiezingskrant brengt noch voor de gemeente noch voor de fracties kosten met zich mee.
UITSMGENAVOND
voor het organiseren van de uitslagenavond is budget beschikbaar (post promotiemiddelen in het
budget verkiezingen van de afdeling PUZA).
DEBATTEN
/ïII(, i r! (1 (|
d veoegenwoordigde fracties die aan de verkiezingen meedoen hebben aangegeven
raa
het politiek debat. Het fractiebudget kan o.g.v. de Verordening op de
te willen deelnemen aan
bijstand en de fractieondersteuning 2003 worden aangewend ter versterking van de
ambtelijke
kaderstellende en controlerende rol. Het voeren van een politiek debat
volksveoegenwoordigende,
tage voor de gemeenteraadsverkiezingen positief be'l'nvloeden. Bovendien
kan het opkomstpercen
kan de kloof tussen kiezer en gekozene door het voeren van een debat worden verkleind. In die zin
kan het debat een bijdrage Ieveren aan het bepaalde in de verordening. Voorwaarde voor het
den van het fractiebudget ten behoeve van het politiek debat is dat alle fracties zich hierin
aanwen
inden, omdat het debat anders dient te worden opgevat als een verkiezingsactiviteit,
kunnen v
hetgeen in strijd is met de verordening. De accountant adviseerde bij de verkiezingen in 2006 een
dsbesluit te nemen over de aanwending van het fractiebudget, omdat dit het meest duidelijk en
raa
transparant is. Op deze wijze kan hij deze verantwoordingswijze accepteren.
de financiële bijdrage per fractie te bepalen, Iigt het voor de hand om uit te gaan van de
Om
houding tussen de fractiebudgetten. Elke fractie ontvangt jaarlijks een vast bedrag van C
ver
3 700 -- en C 50,-- per raadszetel. Een en ander Ieidt tot de volgende bijdrage per fractie:
*#
Fractie Fractiebudget Percentagë (2 Te betalen
eenmansfracties
doen niet mee aan
de verkiezin en
VVD 4.050 - 7/27 648 15
CDA 4.050 - 7/27 648 15
kaal 3.950,- 5/27 462,96
Weert Lo

.

BIS BenW adviezen - 6649

PvdA 3.900 - 4/27 370 37
SP 3.850 - 3/27 277 78
/66 3.750,- 1/27 92 59
10 0 % 2 . 50 0 De verkiezingen kunnen gevolgen hebben voor de budgetten van de fracties in 2014. Vandaar dat
fracties de mogelijkheid wordt geboden de bijdrage te betalen uit de reserve van het budget 2013.
Dit bedrag zal dan verrekend worden met het fractiebudget 2014.
COMMUNICATIE
>
EVALUATIE
Na de verkiezingen.
ADVIES MADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL FMCTIEVOORZIUERSOVERLEG
1. een verkiezingskrant te doen uitbrengen door Herman Litjens Vormgeving-WW;
2 een pakket van verkiezingsdebatten en uitslagenavond te Iaten verzorgen door Weert FMweeadegekste;
3 de kosten van de verkiezingsdebatten, groot (2 2.500,-, te bekostigen door de fracties uit de
eserve fractiebudget 2013 of het fractiebudget 2014, op voorwaarde dat alle fracties hiermee
r
instemmen, waarbij bovenstaande financiële verdeelsleutel zal worden gehanteerd naar
fractiegrootte.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het fractievoorzittersoverleg,

.
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7GEMEENTE A W E E R T
Nummer raadsvoorstel: RAD-000911
|ADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 13 november 2013;
besIuit
1. een verkiezingskrant te doen uitbrengen door Herman Litjens Vormgeving-WTv;
2. een pakket van verkiezingsdebatten en uitslagenavond te Iaten verzorgen door Weert FMWee|degekste;
3. de kosten van de verkiezingsdebatten, groot f 2.500,-, te bekostigen door de fracties uit de
reserve fractiebudget 2013 of het fractiebudget 2014, op voorwaarde dat alle fracties hiermee
instemmen, waarbij bovenstaande financiële verdeelsleutel zal worden gehantèerd naar
fractiegrootte.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.
De griffier,
De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-cooen
A.A.M M . Heij mans

.

