INBRENG OP WET FINANCIERING POLITIEKE PARTIJEN (35 657)

Op 17 mei is het voorbereidend onderzoek door
de Commissie BiZa/AZ over de Evaluatiewet Wet
financiering politieke partijen (35 657). De waterschappen geven u graag een aandachtspunt
mee.
Subsidie lokale partijen
Tijdens de wetsbehandeling in de Tweede Kamer
bleek dat het ministerie van BZK de subsidie voor
lokale partijen niet wil opnemen in deze wet,
maar in een nieuwe Wet op de politieke partijen
(Wpp) waarin de positie van lokale politieke partijen betrokken wordt. Dan wordt ook onderzocht of subsidie voor lokale partijen mogelijk is.
De Tweede Kamer gaf tijdens het debat aan dat
lokale politieke partijen meer duidelijkheid moeten krijgen. Het is van belang dat lokale partijen
niet afhankelijk worden gemaakt van giften van
derden. Dat kan leiden tot ongewenste praktijken.
De Tweede Kamer nam vervolgens een motie1
aan waarmee subsidie voor lokale partijen per 1
januari 2024 geregeld moet worden. Het is niet

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een regeling voor
subsidiëring van decentrale politieke partijen, 35657-79:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z06118&did=2022D12543
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duidelijk of de waterschapspartijen hier ook onder vallen.
In de evaluatie van de Wet financiering politieke
partijen (Wfpp) heeft de Commissie Veling geadviseerd om lokale partijen te subsidiëren. Als uitwerking hiervan adviseert de commissie om subsidiëring voor partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen te laten lopen via het
Gemeentefonds. Partijen die meedoen aan de
Provinciale Statenverkiezingen kunnen dan het
Provinciefonds aanspreken. Voor waterschapspartijen moet het door de waterschappen geregeld worden omdat er geen Waterschapsfonds
is.
De waterschappen zien dit niet als gelijk speelveld. Onder het mom van gelijke monniken, gelijke kappen, zou het vreemd zijn als gemeentelijke en provinciale lokale partijen wel subsidie
krijgen, maar waterschapspartijen niet omdat zij
geen Waterschapsfonds hebben.
De Unie van Waterschappen houdt bij BZK vinger
aan de pols over de uitvoering van
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bovengenoemde motie, maar wil bij uw Kamer
ook een pleidooi houden voor het betrekken van
de waterschappen.
Betrek ook de waterschapspartijen bij het opstellen van een subsidieregeling en maak hen
onderdeel van het beschikbare budget
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