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Inleiding:
In het voorjaar van 2009 is besloten tot het oprichten van een lokale politieke
vereniging. Dit besluit is genomen door de voormalige leden van de Westlandse afdeling
van de Lijst Pim Fortuyn, nadat in 2007 de partij zichzelf had opgeheven. Met het oog op
de naderende verkiezingen van de gemeenteraad van Westland in 2010, besloten de
zittende raadsleden en de oud-leden van de LPF om gezien de maatschappelijk bijdrage
die waren bereikt, het bedrijven van politiek en het meer betrekken van inwoners
daarvan, voort te zetten. In 2007 hadden Dave van der Meer en John Witkamp de
“Lokale Politieke Federatie Westland” als vereniging met beperkte aansprakelijkheid
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na het besluit begin 2009, is deze
vereniging omgezet als vereniging met volledige aansprakelijk en zijn daarvoor de
benodigde statuten gemaakt.
Doelstelling vereniging:
De vereniging heeft ten doel de burgers van Westland intensief te betrekken bij en te
laten participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke
organisaties en middels een federatieve wijze van politiek een stem te geven in
Westland. Hierbij is een terugkeer naar de menselijke maat een noodzakelijke
voorwaarde. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door de politieke en
maatschappelijke ideeën en opvattingen van wijlen Pim Fortuyn, neergelegd in zijn
talrijke boeken en geschriften, tot uitgangspunt te nemen voor het handelen als lokale
politieke vereniging De inwoners van Westland regelmatig haar opvattingen en
gedachten onder de aandacht te brengen. Het stellen van kandidaten voor het
lidmaatschap van gemeenteraad en andere voor Westland van belang zijnde organen.
Naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten en het
bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van kandidaten voor het lidmaatschap
van de gemeenteraad en andere voor Westland van belang zijnde organen. Het
vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma en het houden
van ledenvergaderingen. Het jaarlijks organiseren van een openbare bijeenkomst, waarin
de politieke situatie in Westland zal worden toegelicht. Alle andere wettige middelen, die
aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Missie:
De vereniging zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van het gemeentelijk bestuur
en de politiek. In de praktijk wordt immers ervaren dat de inwoners politiek en bestuur
niet als een dagelijkse bezigheid ervaren en van daaruit soms slecht op de hoogte zijn
van regelgeving en communicatiemogelijkheden. Het bestuur probeert door middel van
communicatie via website, de gemeentegids en door beantwoording op vragen, de
inwoners van Westland optimaal te bedienen. Daarbij maakt het bestuur gebruik van de
contacten met de raadsfractie en haar medewerkers. Middels een jaarlijkse openbare
avond, advertenties en social media, zal deze missie verder worden uitgedragen.
Visie:
De vereniging ziet als visie voor haar werkzaamheden de mogelijkheid bij te dragen aan
de politieke bewustwording van bewoners van Westland. Zij is van mening dat door
beschikbaar stellen van informatie, maar ook door facilitering van de politieke talenten,
het openbaar bestuur zichtbaarder wordt. Daarbij is de inzet van de vereniging erop
gericht dit optimaal uit te dragen. Stemgerechtigden hebben eens in de vier jaar de
mogelijkheid te stemmen, maar zijn vaak niet op de hoogte dat hun betrokkenheid ook
buiten deze periode kan worden benut. In de visie van onze vereniging zal daardoor
onder andere onze inzet een positieve verandering in komen
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Inzet en werkzaamheden van het bestuur:
Het bestuur zet zich in de vereniging optimaal te laten functioneren, ledenwerving te
initiëren en de voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor verkiezingscampagne
van de raadsfractie in de gemeente Westland. Daarbij beheert zij de financiën van de
vereniging door middel van doelmatig en rechtmatig financieel beleid. De
werkzaamheden van het bestuur zijn tijdens de jaren waarin er geen verkiezingen zijn,
gericht op de organisatie van de Algemene Ledenvergadering, de openbare politieke
avond en de voorziening van informatie. In het verkiezingsjaar faciliteert zij de
inschrijvingen voor de verkiezingen, de selectie van kandidaten voor de verkiezingen,
campagneavonden en de inkoop van advertentie en communicatieruimte in de lokale
media. Verder verzorgt het bestuur de samenstelling van het team wat zich bezighoudt
met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Het bestuur zal een huishoudelijk
reglement uitwerken en deze zal worden vastgesteld door de ALV.
Geldmiddelen en fondsen:
De inkomsten van de vereniging bestaan globaal uit:
a. Lidmaatschapsbijdrage van de leden;
b. Donaties van de leden;
c. Bijdragen van gekozen raadsleden en eventuele wethouder(s)
d. Donaties, giften en overige baten door derden.
Beheer en besteding geldmiddelen:
Van de inkomsten en uitgaven wordt een boekhouding gevoerd, die wordt
gecontroleerd op een wijze bij huishoudelijk reglement te bepalen, door de aldaar
genoemde kascontrole commissie. Het beheer van de geldmiddelen geschiedt middels een
betaalrekening met een gecombineerde spaarrekening. Deze combinatie is gekozen
vanwege het feit dat in de jaren waarin er geen verkiezingen zijn, de uitgaven van de
vereniging minimaal zijn. De geldmiddelen (ook de te ontvangen rente van de
spaarrekening) worden in het geheel aangewend voor het realiseren van de doelstellingen
van de vereniging en het informeren en faciliteren van de lokale politiek in de breedste zin
van het woord. Daarbij zullen de bestuursleden en vrijwilligers geheel onbezoldigd
functioneren en zal er tevens geen sprake zijn van vacatiegelden of andere vergoedingen.
Slotwoord:
Met dit beleidsplan heeft de vereniging de hoofdlijnen uitgezet voor de komende 4,5 jaar.
Daarbij aangemerkt dat met deze looptijd rekening is gehouden met de zittingsduur van
de gemeenteraadsfractie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, zal dit
beleidsplan indien noodzakelijk worden geëvalueerd en verder worden geactualiseerd.
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