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de grote verwondering

FVD: koekoeksjong in de gemeenteraden

Foto van Ype van der Werff uit: h�p://www.grootsneek.nl/2017/06/04/koekoeksjong-duldt-geen-
concurrentie/

De kartelvorming van FvD; het koekoeksjong in de gemeenteraden

Hoewel in de media luid verkondigd is dat FvD alleen meedoet in Amsterdam, moet ik u uit de
droom helpen. Via lokale partijen zijn diverse FvD’ers binnengeslopen en zich genesteld. tweets van
Fvdlid namens DLW (h�ps://twi�er.com/Bdankt/status/970948105200963584)enhet valt ook op in
Ro�erdam (h�ps://twi�er.com/mmeeuw/status/971366162612318215)

Nu zult u denken: wat maakt het uit? Lokale partijen bestaan vaak uit diverse personen met anders
stemgedrag voor de landelijke verkiezingen dan voor de lokale verkiezingen.

Ik ga u nu proberen uit te leggen hoe ik de verbanden zie en interpreteer.

Stel je hebt 150 gemeenten waar FvD’ers zijn genesteld in lokale partijen.

Stel dat in al die 150 gemeenten ook werkelijk 1 zetel is voor de FvD’er. Dan heeft het FvD er dus in
150 de mogelijkheid om zich af te scheiden van de lokale partij en veel stampij te veroorzaken,
waardoor er weer gemeenteraadsverkiezingen of interim-besturen moeten komen.
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Stel dat deze ook gaan samenwerken onder een andere vlag bij de provinciale verkiezingen, dus
invloed hebben op de Eerste Kamerverkiezingen.

Op papier lijkt dit niet erg. Maar financieel is het een probleem. Al die gemeenten hebben dus
dubbele budge�en nodig om het stampvolkje van de FvD te subsidiëren.

Naast dat de FvD’ers pas na de verkiezingen bekend maken dat zij dus opeens lid zijn van FvD en de
afsplitsing wordt snel een feit en transparantie en integriteit aan alle kanten geschonden omdat zij
dus hun zetel houden om voor FvD in de raad te gaan zi�en, zijn de kiezers op de betreffende lokale
partij ook bedrogen. Immers zij kozen voor deze partij (om welke reden dan ook) maar hadden geen
weet van het feit dat zij hiermee een FvD’er in de raad brachten.

De lokale lijs�rekkers zullen geweten hebben dat het betreffende lid immers ook lid is van FvD. Je
doet als lijs�rekker onderzoek. Dat maakt het dubbel ernstig. Ook de lokale partij heeft hiermee
willens en wetens meegewerkt aan dit kiezersbedrog en kan zich nimmer meer beroepen op
eerlijkheid, transparantie en integriteit.

De overige lijstleden hoeven zich van geen kwaad bewust te zijn en volledig te goeder trouw te
hebben gehandeld om uit idealistische overwegingen op zo’n lijst te staan (vaak wangedragingen van
de ambtelijke molen van de gemeenten die hen strijdbaar maakt).

Afijn, je zit dus opeens vast aan een politieke overtuiging als lijstlid en later als raad en bij uiterst
slinkse wezens, zelfs als wethouder.

Het zou gênant zijn voor de nieuwe raadsleden om hier ineens mee geconfronteerd te worden en er
mee te moeten samenwerken, omdat het mo�o is: samen voor alle inwoners van een gemeente. In dit
geval zou ik als burger hen dispensatie geven; er is een koekoeksjong in het nest en die hoort er niet
thuis.
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