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Extra Locomotie
John van Gorp is de voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau
van de OSF. Normaal ook de uitgever van het blad Locomotie.
Deze keer ligt dat anders.
Voorzitter van Gorp verklaart: “Vorig jaar hebben wij besloten
om Locomotie eenmaal per jaar, zo rond november, uit te geven.
In het blad staan dan beschrijvingen van uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken, gehouden symposia en interessante
onderzoeken die er nog aan komen. Nu, met de lente in het
verschiet, heeft het bestuur van de OSF aangegeven graag een
extra editie van Locomotie uit te geven, geheel gewijd aan de
ontwikkelingen rondom de Startnotitie Toekomst.”
“Uiteraard werkt het Wetenschappelijk Bureau hier graag aan
mee. Dat betekent dat er in 2021 twee nummers van Locomotie
verschijnen, deze extra editie over de toekomst en in november
een regulier nummer over de uitgevoerde wetenschappelijke
onderzoeken. Dat klinkt als goed nieuws voor de achterban.”
John van Gorp
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Samenwerking loont!

Voorwoord
Durk Stoker
In verkiezingstijd horen we vele politieke partijen spreken

De komende tijd gaan we die verbinding nadrukkelijk zoeken

over de ‘kracht van meer dan 30% lokale stemmers’.

en realiseren. De ‘kracht van lokaal’ blijft nu nog te veel op

Ieder heeft zo zijn redenen om juist die groeiende groep aan

lokaal niveau hangen. Dat kunnen we als enige landelijke

te spreken. Wij weten maar al te goed dat het nog niet zo

platform voor lokale en regionale partijen veel beter.

gemakkelijk is om een lokale partij te verleiden tot landelijke

Dat wordt het grote accent de komende periode. Versterken

of tot provinciale samenwerking. Toch zijn we ervan overtuigd

aan de basis. Daarom ook deze extra Locomotie. Een impuls

dat elke lokale partij voordeel heeft bij provinciale / landelijke

voor ons allen, waarin vanuit vele invalshoeken de accenten

samenwerking. Immers een gemeente is niet een op zichzelf

voor de toekomst worden vastgelegd.

staand gebied, maar maakt onderdeel uit van een groter geheel.

Eenheid in verscheidenheid! Doet u mee?

Zeker in de politieke besluitvorming speelt juist dat grotere
geheel een belangrijke rol.

Durk Stoker,

Samenwerking loont!

voorzitter OPNL/OSF
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Uitbreiding netwerk onafhankelijke politiek

Lokale Partijen
Welkom!
Walter Lennertz
De OSF is de laatste jaren gegroeid naar een bijna landelijk

Welkom

dekkend netwerk van onafhankelijke provinciale partijen.

Walter Lennertz is sinds mensenheugenis secretaris van de

Het platform voor onafhankelijke partijen bestaat momenteel

OSF. Hij heeft het platform voor onafhankelijke politiek zien

uit 12 leden. De aangesloten partijen behouden hun zelfstandig-

groeien tot een bijna dekkend landelijk netwerk. “Natuurlijk

heid en eigen identiteit. Binnen het OSF platform wordt

proberen wij ook in de laatste twee provincies een onafhanke-

ongedwongen samengewerkt en leert men van elkaar.

lijke partij te strikken voor ons platform. In Flevoland begint

Plannen en ideeën worden onderling uitgewisseld en het

dit al aardig vorm te krijgen, dan zou daarna alleen Overijssel

adagium is ‘samen sterker’. Er zijn natuurlijk verschillen

nog een witte plek vormen voor ons.”

tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.
Zoals gezegd zijn er in de provincies ook platforms ontstaan,
De aangesloten provinciale partijen bouwen in hun eigen

vanuit de aangesloten provinciale partij samen met onafhanke-

provincie een platform met de onafhankelijke lokale partijen.

lijke lokale partijen. De secretaris zegt hier het volgende over:

Zo kan onze gezamenlijke slogan “politiek van onderop”

“Als je naar de doelstelling van de OSF kijkt probeer je de

letterlijk worden ingevuld.

politiek zo dicht mogelijk bij de burger te brengen.
Echt samenwerken van onderop. Dan zijn de lokale partijen

onder
e politiek van
Onafhankelijk

op!
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in de gemeenten het belangrijkst. Zij staan direct in contact
met de inwoners, zij waken samen over de leefbaarheid in
de wijken.”
“Die onafhankelijke partijen werken vervolgens samen,
met volledig behoud van de eigen identiteit, in ‘hun’
provincie. De provinciale partijen werken samen binnen
het landelijke platform voor onafhankelijke politiek, de
OSF. Deels om elkaar te versterken en om van elkaar te
leren, deels om de politieke lijn van de Senator in de
Eerste Kamer vorm te geven. Zo kun je daadwerkelijk
spreken over politiek van onder op”.

Faciliteren
De diverse provinciale partijen uit het OSF platform
Platform OSF
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.
erse partijen
litiek met div
n
Provinciale po
partijen werke
e provinciale
lijk
ijke
ke
an
an
afh
De on
rm Onafh kel
tfo
pla
e
lijk
lande
het
samen in het
manier klinkt
r.
e (OSF). Op die
de Eerste Kame
SenaatsFracti
d ook door in
lui
ge
ijke
kel
onafhan

hebben het natuurlijk ook druk met hun werk in
Provinciale Staten en, steeds vaker, in Gedeputeerde
Staten. Het is daarnaast niet eenvoudig om lokale
partijen, die altijd erg gesteld zijn op hun onafhankelijkheid, te overtuigen om deel te nemen aan een
provinciaal platform. De Corona pandemie helpt
natuurlijk ook niet echt mee.

Den Haag

Eerste Kamer
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Walter Lennertz zegt hierover; “Daarom gaan wij als
algemeen bestuur van de OSF de komende tijd alles
op alles zetten om de provinciale partijen te helpen
Locomotie 78

om hun provinciale netwerken verder uit te bouwen.

In principe heeft elke provinciale partij minimaal recht op een

Deels doen we dat in directe samenwerking met de platform

bepaald bedrag, maar voor zinvolle projecten weten wij altijd

leden, deels doen wij dat op eigen gelegenheid.

wel gelden vrij te maken. Voor herindelingen geldt een aparte

Het doel is om zoveel mogelijk onafhankelijke lokale partijen

regeling. Lokale partijen kunnen daarvoor een bijdrage van

te informeren, stimuleren om zich aan te sluiten bij ‘hun’

maximaal € 4.000,00 aanvragen. Ook voor het opgeven van

provinciale netwerk.”

de partijleden van de lokale partij als zij ook lid willen zijn van
de OSF geldt een vergoeding per lid. Allemaal manieren om

“Wat ons bindt is dat lokale politiek specifiek gericht is op de

te zorgen dat ook de onafhankelijke lokale partijen financieel

directe leefomgeving en op inwoners van de eigen gemeente.

wat ruimer in hun jasje komen te zitten.”

Zelfstandigheid en eigen identiteit zijn daarom erg belangrijk.
Maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen samenwerking
mogelijk is. Integendeel. Samenwerken is ook een noodzaak
om voldoende tegenwicht te bieden aan de landelijke partijen
die hun afdelingen in de gemeenten financieel ondersteunen
dankzij subsidie vanuit de wet financiering politieke partijen.
Omdat de OSF formeel ook een partij is, met voldoende leden,
krijgen wij ook jaarlijks subsidie van het Rijk. Wij geven die zo
min mogelijk uit aan dure zaken als personeel en een partij
bureau, maar laten zoveel mogelijk doorstromen naar onze

Ruim 33% van de kiezers heeft tijdens
de vorige gemeenteraadsverkiezingen
op een onafhankelijke, lokale partij
gestemd.
Samen staan zij voor de grootste
politieke stroming in Nederland!

provinciale platformleden. En via hun natuurlijk ook naar
de lokale partijen.”
“Naast financiële voordelen zijn er natuurlijk nog veel meer
voordelen te benoemen van het deelnemen aan een provinciaal
platform voor onafhankelijke politiek.
Zo leren statenleden en gedeputeerden elkaar op landelijk vlak
beter kennen, maar komen raadsleden ook veel eenvoudiger in
contact met de eigen statenleden. Platformleden werken
ongedwongen samen en delen kennis, ervaring gen ideeën.
Zo kan op diverse niveaus overlegt worden over politiek
vraagstukken, bijvoorbeeld door moties te delen.”
“In de Eerste Kamer wordt de onafhankelijke politiek in
Nederland vertegenwoordigd door de OSF Senator.
Deze werkt nauw samen met de gedeputeerden en statenleden
uit het OSF platform en vertegenwoordigd de stem van de
onafhankelijke politiek in Den Haag. Ik kan alleen maar zeggen
dat de lokale onafhankelijke partijen van harte welkom zijn.”
De subsidie wordt door de OSF gebruikt om de onafhankelijke
politiek in Nederland (nog) sterker te maken.
Walter Lennertz is sinds 1999 betrokken bij de OSF, vrijwel
de gehele tijd als secretaris van het algemeen bestuur. Walter
zit in het bestuur dankzij de nominatie van Lokaal-Limburg.
De secretaris gaat vervolgens wat dieper in op de financiële

Zelf was hij lange tijd politiek actief op lokaal gebied.

voordelen voor de OSF leden. “Lokale partijen kunnen via hun

Als partijlid van de Stadspartij Sittard-Geleen, als raadslid,

provinciale partij diverse projecten aanvragen. Voorwaarde is

fractievoorzitter en als wethouder (3,5 jaar).

dat die projecten direct te maken hebben met verkiezingen,

Van oorsprong was Walter Lennertz docent geschiedenis.

met het versterken van de partij of met het opleidingen van
de politici en bestuurders.

5

Tussentijdse stand van zaken OSF Startnotitie

Focus op verbinding
en groei
Eerder spraken we in Locomotie over de toekomstplannen van

De Bestuurscommissies zijn goed geweest voor de ontwikkeling

de OSF. De Ledenraad heeft een nieuw logo en een nieuwe

en om een aantal zaken versneld te krijgen, maar na verloop

naam vastgesteld, nu is het zaak om de partij te versterken.

van tijd werd duidelijk dat het werken met Bestuurscommissies

Durk Stoker is de ‘trekker’ van dit project, alhoewel hij zelf

intern voor onduidelijkheid zorgde. Leden uit de achterban die

steeds zal zeggen dat het een gemeenschappelijke inspanning

in een commissie zaten kregen soms het gevoel dat ze niet

van bestuur en Ledenraad is.

vooruit kwamen.

De Startnotitie Toekomst Onafhankelijke Senaatsfractie was

Ook leek het soms of een enkel bestuurslid verantwoordelijk

het routeschema van OSF naar OPNL. Stap voor stap zorgen

was, terwijl dat formeel natuurlijk niet zo is. Het algemeen

voor een soepele overgang en een daverende start onder de

bestuur neemt in gezamenlijkheid besluiten of doet gezamen-

nieuwe naam en logo.

lijk voorstellen aan de Ledenraad.

Inmiddels zijn we een tijdje verder en wordt het tijd om de

“Helaas bleek dit soms ook binnen de Bestuurscommissie voor

tussenbalans op te maken. Durk Stoker neemt hiervoor de tijd

onduidelijk en zelfs ontevredenheid te zorgen, bijvoorbeeld bij

en vertelt een verhaal van hollen en stilstaan, van proberen en

de groep die zich bezighield met communicatie. Het werd wat

opnieuw proberen. Maar vooral toch een verhaal van een steeds

ondoorzichtig welke zaken tot de commissie behoorde en wat

duidelijkere visie voor de toekomst van de onafhankelijke

uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het bestuur was.”

politiek in Nederland.

Focus op versterking
“Maar nogmaals er zijn zeker ook goede dingen uit voort
gekomen. Toch hebben we niet zo heel lang besloten om niet
meer volledig in te zetten op de Bestuurscommissie.
We naderen steeds sneller de verkiezingen voor de gemeente
raden en voor provinciale staten. We moeten nu versnellen en
daarom hebben wij als bestuur besloten om ons te focussen
op twee zaken. Allereerst het versterken van ons landelijke
platform en de provinciale platforms. De versterking van de
OSF is speerpunt nummer 1. De focus is daarbij gericht op
de verkiezingen Provinciale Staten in 2023. Dan willen we niet
alleen in alle provincies een stevig provinciaal platform als lid,
Durk Stoker

maar ook in elke provincie een provinciaal platform dat in staat
is om minstens een statenlid te bemachtigen.”

Commissies
De voorzitter kijkt eerst nog even terug. “Na het vaststellen van

Hierover is in de Startnotitie al gesproken over een groots

de Startnotitie zijn we gestart met onze Bestuurscommissies.

opgezet onderzoek naar de faciliteringsbehoeften van lokale

We wilden het algemeen bestuur meer betrekken bij de

onafhankelijke partijen die nog niet zijn aangesloten bij de

uitvoering en daarom kreeg ieder bestuurslid een eigen

OSF. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de uitkomsten

bestuurscommissie. Het was de bedoeling dat er ook vertegen-

zullen ongetwijfeld helpen om de partij te versterken.

woordigers vanuit de achterban in de commissies plaats zouden
nemen, maar dat is niet altijd gelukt.
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“De volgende stap is nu om daadwerkelijk de lokale partijen

Tot slot wil Durk Stoker nog een ding kwijt. Zoals altijd wil hij

te gaan faciliteren. Vanuit het bestuur gaan wij stappen zetten

zo duidelijk mogelijk zijn. “Het moet nu niet lijken alsof er te

met als doel de lokale partijen in de armen van onze provinciale

weinig is gebeurd of dat we eerder de verkeerde weg zijn

platformen te drijven. Maar dat kan alleen als we ook zorgen dat ingeslagen. De Startnotitie is een dynamisch document en we
de provinciale partijen zich bewust zijn dat ze zijn aangesloten

hebben belangrijke stappen gezet. Positionering, versterking en

bij de OSF en welke kansen en mogelijkheden dat biedt.”

communicatie zijn drie zaken die nog dit jaar hun beslag
moeten en kunnen krijgen. Daarmee komen we als platform

“Het bestuur is voornemens een functionaris te zoeken, op

voor onafhankelijke politiek toch weer een paar stappen verder.”

inhuurbasis, die de provinciale leden gaat ondersteunen bij hun
arbeid zich te versterken. Deze medewerker gaat ook, in nauwe

Ed is medeoprichter van LPG (Lokale Partijen Gelderland) en

samenwerking met het algemeen bestuur, de witte vlekken

was tot nu toe afgevaardigde in de OSF Ledenraad.

invullen en de partijen die nu nog zonder statenzetel zijn

Ed Goossens was tien jaar raadslid en is sinds januari 2019

helpen om de volgende verkiezingen wel een statenzetel te

wethouder in de fusiegemeente West Betuwe. Ed is niet

bemachtigen. We zien vooral kansen en een flinke uitdaging,

getrouwd en woont in Meteren.

om de versterking te zoeken in Zuid-Holland (LPZH), Utrecht
(U24) en Gelderland (LPG). Ook in Noord-Holland (OPNL)

Al ver voor zijn studie bedrijfskunde werkte hij nationaal en

moet de functionaris aan de slag.”

internationaal voor TNT. Een latere opleiding psychologie heeft
hem tevens veel voordeel opgeleverd. Hij zegt daar zelf over: “Je
moest eens weten hoe handig dat is bij onderhandelingen.”

Durk Stoker is sinds eind 2017 voorzitter van de OSF en zit in
het bestuur na een voordracht door de FNP. Durk Stoker was
zelf politiek actief, meest recent als wethouder in De Fryske
Marren. Momenteel is hij directeur bij de Stichting Openbaar
Onderwijs Present. Durk is getrouwd, heeft drie kinderen en
woont in Koudum.
Als voorzitter van de OSF ziet Durk Stoker het als zijn
Ed Goossens

belangrijkste taak om de doelstellingen vanuit de Startnotitie
een voor een te realiseren. Met een sterke positie voor de

Communicatie

onafhankelijke politiek in Nederland tot gevolg.

Voorzitter Stoker vervolgt zijn verhaal; “Een tweede speerpunt
vorm de communicatie. Niet alleen vanuit de OSF als partij,
maar ook vanuit de fractie. Voordat hier iemand voor kan
worden aangetrokken zal de positionering van de partij
afgerond moeten worden. Gelukkig is Ed Goossens daar nu
volop mee aan de slag, samen met een aantal bestuurders en
politici uit de achterban.”
“De aan te trekken communicator dient er voor te zorgen dat
het OSF platform de komende jaren onder de inwoners van
Nederland herkent wordt als hét landelijke platform voor lokale
partijen in de Eerste Kamer.”
“Door ons de komende jaren te beperken tot deze twee
speerpunten, versterking en communicatie, hopen wij de OSF
klaar te maken voor de volgende periode.
Met voldoende statenleden voor een solide positie in de Eerste
Kamer, met veel trots en uitstraling en met bloeiende platvor-

Herpositionering OSF
Onder leiding van bestuurslid Ed Goossens
is begonnen met de herpositionering van de
OSF. Doel is om via een extern bureau vast
te stellen wat de uitgangspunten voor de
nieuwe onafhankelijke politiek in Nederland
dienen te zijn.
Hiervoor is Studio Why ingeschakeld een
vernieuwende organisatie die mensen en
organisaties helpt te transformeren van
‘operational excellence’ naar ‘innovative
excellence’.

men in alle provincies.”
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Subsidie gezamenlijk optimaal benutten

Penningmeester
OSF roept leden
op tot actie

Mark Faasse

De OSF ontvangt jaarlijks een behoorlijke subsidie vanuit de

onderliggende stukken in orde te zijn en dat valt niet altijd mee.

Wet financiering politieke partijen. De penningmeester van

Daarna wordt het geheel voorgelegd aan de Ledenraad, die

de OSF is daarmee ieder jaar opnieuw verantwoordelijk voor

de afrekening van de subsidie vaststelt. Tot slot gaat de goed

een aanzienlijk geldbedrag. Geld dat volgens hem optimaal

gekeurde afrekening naar het Ministerie en ontvangen wij op

moet worden benut. Het blijkt ieder jaar een opgave te zijn

enig moment een reactie, meestal een goedkeuring en dus

om alle gelden te besteden en om tijdig een door de accountant

vaststelling van de definitieve subsidie. Een enkele keer kijkt

goedgekeurde afrekening te produceren.

de Rijksaccountant nog naar de stukken, dat doet hij steekproefsgewijs bij alle partijen.”

Mark Faasse is nu ruim anderhalf jaar penningmeester van
de OSF. Hij was als afgevaardigde namens Zeeland wel al

Het klinkt alleen naar heel veel werk. “Rondom de afrekening

langer bekend met de systematiek van begroting – realisatie –

is het vaak wel even spannend, maar door het jaar heen valt het

afrekening – goedkeuring accountant – goedkeuring Rijk.

allemaal wel mee vind ik persoonlijk”, aldus de penningmees-

Dat hielp om zijn taak meteen op te pakken.

ter.

Inmiddels zit hij meer op de inhoud. Wat kan hij doen om

Extra gelden

de beschikbare subsidie optimaal te benutten? Wat en wie is

Mark Faasse geeft aan dat sinds vorig jaar meer subsidiegelden

nodig om de onafhankelijke politiek ieder jaar nog iets sterker

beschikbaar zijn voor de OSF. “De politieke partijen in Neder-

te maken?

land ontvangen een vergoeding via de Wet financiering politieke
partijen. Dit geldt overigens pas als een partij minimaal 1.000
leden heeft en een of meer zetels in de Eerste en / of Tweede
Kamer. Eind 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de
motie Jetten. Via deze motie is geregeld dat voor de begroting
voor 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementa

Procedure
Mark Faasse legt geduldig uit hoe de financiële vork in de steek
zit. “Het financiële boekjaar begint op 1 januari en loopt tot
31 december. Dat betekent dat de Ledenraad van de OSF,
het hoogste orgaan binnen ons platform, kort na de zomer de
begroting voor het volgende jaar dient vast te stellen. Ik moet
die namelijk tijdig indienen bij het Ministerie van BZK.
Vervolgens maakt het Ministerie een deelbedrag over en begint
het financiële jaar. In het voorjaar wordt dan het vorige jaar
afgerekend. Dat verzorg ik, samen met het administratie
kantoor. Het algemeen bestuur kijkt er naar en past eventueel
zaken aan. Vervolgens moet ik met onze accountant zorgen dat
er een goedkeurende verklaring komt. Daarvoor dienen alle
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riërs structureel met 10 miljoen euro en de subsidie aan

“Naast de OSF projecten kunnen ook nog steeds wetenschap

politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar

pelijke onderzoeken en symposia worden aangevraagd.

en daarna structureel met 5 miljoen euro wordt verhoogd.

Ook hiervoor zijn aanvraagformulieren met regels te vinden

Het gaat dus niet om wat wisselgeld. Voor de OSF betekent

op onze site (achter de inlog). Als een symposium wegens

dit dat er jaarlijks geen € 260.000,00 beschikbaar is, maar

Corona niet mogelijk blijkt, is een digitaal congres bijvoorbeeld

€ 430.000,00. Dat is ongeveer 170.000 euro meer per jaar.”

ook een optie.”

“In de begroting 2021 zijn deze gelden verwerkt. Het gevolg
is dat er, gelukkig maar, erg veel middelen liggen te wachten
op een goede besteding.”

Oproep
De penningmeester kan en wil de gelden niet alleen uitgeven,
of dat overlaten aan het algemeen bestuur; “De bij ons platform
aangesloten provinciale partijen dienen met zinvolle voorstellen
voor projecten te komen. Daarvoor zijn aanvraagformulieren op
onze site beschikbaar. Daarin staat ook meteen de regels die
hiervoor gelden.
In mijn eigen woorden klinkt dat als volgt; alles wat te maken
heeft met verkiezingen of het versterken van de partij is
subsidiabel. Het is dus aan de provinciale partijen om projecten
aan te vragen. Het algemeen bestuur bekijkt dan wel of het
allemaal past binnen de regelgeving.”
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“Ook voor bijzondere projecten staan wij open. Die kunnen

via het provinciale platformlid een aanvraag bij de OSF

gewoon via de coördinator aan het bestuur worden voorgelegd.

indienen. Ik wijs onze leden daarbij ook nog op de ledengelden

Als het maar enigszins past brengt het bestuur de kosten wel

en extra gelden voor herindelingsverkiezingen. Het geld is

ergens onder. Voor vrijwel alle zinvolle ideeën is geld beschik-

beschikbaar, maak er alstublieft gebruik van.”

baar.”
Alleen samen kunnen we de onafhankelijke politiek in

Lokale participatie

Nederland blijvend versterken.

“Wat nog niet voor iedereen duidelijk is, zijn de mogelijkheden
voor de vele lokale partijen die lid zijn van de provinciale

Een sterke OSF zorgt bovendien voor een stevige stem

platformen. Zij kunnen weliswaar niet rechtstreeks, maar wel

namens de onafhankelijke politiek in de Eerste Kamer.

Mark Faasse
Mark Faasse is eind 2019 toegetreden tot het OSF bestuur
namens de Partij voor Zeeland en werd direct benoemd tot
penningmeester. Hij kende een lange politieke loopbaan die
teruggaat naar 1974. Hij zat van 2003 tot 2007 namens het
CDA in provinciale staten van Zeeland en tussen 2015 en 2019
namens Zeeland Lokaal (inmiddels samengegaan met Partij
voor Zeeland).
Mark Faasse is 65 jaar, getrouwd en heeft geen kinderen.
Naast zijn politieke en bestuurlijke carrière is hij makelaar
in Nederland en Italië.
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Locomotie 78

Positie gemeenten en provincies moet verbeteren

Senator met
een missie
Senator Ton Raven
Senator Ton Raven is sinds 19 januari 2021 Senator namens de

bent u ononderbroken gemeenteraadslid geweest, eerst van

Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). Ton Raven is vereerd met

Geleen en later van de fusiegemeente Sittard-Geleen namens

zijn installatie als Senator; “Ik vind het persoonlijk een hele eer

de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born. Ook was u negen

om de stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag te

jaar — verdeeld over drie perioden — wethouder in beide

mogen laten horen. Vergeet niet dat 33% van de kiezers tijdens

gemeenten, het meest recent in 2020. Die functie heeft u

gemeenteraadsverkiezingen lokaal stemt. Het werk in de Eerste

opgegeven om lid van de Eerste Kamer te worden en voorzitter

Kamer is een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb”.

van de Onafhankelijke Senaatsfractie.”

“Naast uw professionele en politiek-bestuurlijke carrière bent
u ook maatschappelijk betrokken bij vele lokale organisaties.
U bent bijvoorbeeld lid van Mannenkoor Mignon, voorzitter van
de Katholieke Bond van Ouderen Sint Augustinus Geleen en
bestuurslid van zaalvoetbalvereniging Awt-Gelaen. In uw brief
aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen waarin u uw besluit
om te stoppen als wethouder toelichtte, schreef u dat u zich in
de Eerste Kamer wilt gaan inzetten voor de belangen van
Direct na zijn installatie sprak Raven de Eerste Kamer toe.

gemeenten en provincies en de stem van de onafhankelijke

Jan Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer zei

lokale en regionale partijen wilt laten doorklinken. Daarmee

direct na de maidenspeech van de OSF Senator: “Dank u wel,

bent u vandaag begonnen!”

meneer Raven. Blijft u nog even staan, als u wilt. Geachte heer
Raven, mijn hartelijke gelukwensen met uw maidenspeech en
welkom in de Eerste Kamer. Het is bij mijn weten niet eerder
voorgekomen dat iemand geïnstalleerd wordt als lid van de
Eerste Kamer en op dezelfde dag zowel zijn maidenspeech
houdt als fractievoorzitter wordt. Die primeur kunt u op uw
conto schrijven!”
“Staat u mij toe om iets van uw achtergrond te schetsen.
U volgde verschillende vakopleidingen, onder meer aan de
Limburgse Bestuursacademie. Al vroeg was u professioneel
betrokken bij het bestuurlijk en maatschappelijk leven van de
gemeente Sittard, eerst als kassier van de gemeente en later als
bestuurder van de Sportstichting Sittard. Tussen 2002 en 2020
was u ondernemer op het gebied van ICT en energie. Tevens
bent u ruim 35 jaar lang te horen geweest als presentator bij
meerdere lokale en regionale omroepen. Van 1990 tot 2020
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Steunfractie OSF

FNP

FNP

Lokaal-Limburg

Lokaal-Limburg

Sijbe Knol

Wopke Veenstra

Raimond Franssen

Henk van der Linden

s.knol@fryslan.frl

w.veenstra@fryslan.frl

rjh.franssen@prvlimburg.nl

hmv.van.der.linden@prvlimburg.nl

Lokaal Brabant

Lokaal Brabant

Groninger Belang

Groninger Belang

Wil van Pinxteren

Harold van den Broek

Bram Schmaal

Hans Haze

wpinx@euronet.nl

hvdbroek@psbrabant.nl

bschmaal@gmail.com

h.haze@ps-provinciegroningen.nl

Groninger Belang

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland

Sterk Lokaal Drenthe

Henk-Jan Schmaal

François Babijn

Bertie Steur

Alfred Schoenmaker

henkjan.schmaal@gmail.com

fbabijn@planet.nl

hga.steur@zeeland.nl

alfred@retrospectboekproducties.nl

Lokale Partijen Gelderland

U26 Gemeenten

Lokale Partijen Zuid-Holland

Provinciaal Belang Fryslân

Sent Wierda

Roy Luca

Ben Paulides

Herre Hof

sentwierda@gmail.com

r.luca@live.nl

benpaulides@hotmail.com

herre.speelman68@gmail.com

Walter Lennertz (Bestuur OSF)

Ton Raven (Senator)

John van Gorp (1e opvolger)

walterlennertz@osf.nl

email@tonraven.nl

johnvangorp@osf.nl

12

Locomotie 78

Ton Raven is inmiddels een aantal vergaderingen verder en

zelf bepalen wat hij wel en niet inbrengt, maar het voorwerk is

blijkt zijn weg gevonden te hebben. “Ik wist door het opstappen

nu over meer schouders verdeeld. In de steunfractie zitten twee

van Gerben Gerbrandy dat de druk voor een eenmansfractie erg

deputés (Limburg en Brabant) en diverse statenleden uit het

hoog kan worden. Dat wil ik in ieder geval voorkomen omdat ik

OSF platform. Het doel van de steunfractie is om de lokale en

mijn werk goed wil kunnen blijven doen. Dat betekent dus dat

regionale politici meer bij te betrekken zodat er betere interac-

ik keuzes moet maken. In de eerste vergadering met de

tie ontstaat.

steunfractie heb ik aangegeven dat ik mij vooral wil richten op
alles wat direct een weerslag heeft op gemeenten en provincies.
Want volgens mij zit ik namens de onafhankelijke provinciale
en gemeentelijke partijen in de Eerste Kamer. En uit mijn
persoonlijke politieke ervaring weet ik hoe vervelend het kan
zijn voor lokale politici om overvallen te worden door allerlei
onbegrijpelijke Haagse besluiten.”
“De politici in onze provincies worden geconfronteerd met
bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders
vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals
bibliotheken, welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand
te houden. De OSF zal elk wetsvoorstel met consequenties voor
lagere overheden zorgvuldig toetsen en waar nodig aandringen
op bijsturing, zodat de positie van gemeenten en provincies zal
verbeteren. Ik wil mij echt sterk maken voor onze achterban“,
aldus de kersverse Senator.
De Steunfractie heeft inmiddels een andere werkwijze gevonden. Viermaal per jaar wordt fysiek vergaderd, daarnaast
overlegt men nu maandelijks digitaal. De leden van de
steunfractie die dat willen ontvangen daarnaast de informatie
uit het Eerste Kamer zodat zij de Senator ter zijde kunnen
staan bij het schrijven van stukken. Uiteindelijk zal de Senator

Eerste Kamer

OSF Senatoren

De Eerste Kamer is in 1815 ontstaan.
Aanvankelijk werden de leden benoemd door
de koning. Sinds 1848 kiezen de leden van
Provinciale Staten de Eerste-Kamerleden.
In 1917 werden de vereisten voor het lidmaatschap
van Tweede en Eerste Kamer gelijk en in 1922 werd
ook bij de Eerste-Kamerverkiezingen het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging ingevoerd.
Vanaf 1983 is de Eerste Kamer niet langer voor
zes jaar (met vernieuwing van de helft om de drie
jaar), maar voor vier jaar in haar geheel gekozen,
waardoor zij soms een actueler beeld van de
politieke voorkeur van de kiezers geeft dan de
Tweede Kamer.

2021
2019
2015
2011
2007
2003
1999

-

2023
2021
2019
2015
2011
2007
2003

Ton Raven
Gerben Gerbrandy
Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange
Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
Ir. M. (Marten) Bierman
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Hulpmiddel bij ledenwerving

Eerste boekje in
WB reeks binnenkort
gratis beschikbaar

John van Gorp

John van Gorp, de voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau

Facilitering

van de OSF heeft het eind vorig jaar in Locomotie nummer 77

John van Gorp vervolgt zijn verhaal in een vlot tempo: “Het doel

al aangekondigd. In het eerste kwartaal van 2021 komen de

van onze boekenreeks is om onze provinciale partijen letterlijk

eerste boekje in de nieuwe WB reeks beschikbaar.

iets in handen te geven om daarmee lokale partijen die nog
geen lid zijn van het platform aan te spreken. Om ze meteen

“Het eerste boekje gaat over het uitgebreide onderzoek naar de

iets nuttigs te kunnen bieden. We hebben binnen het bestuur

ondersteuningsbehoefte van onafhankelijke lokale partijen. Dit

eerder gesproken over een ‘sleutel’ om de deur naar nieuwe

onderzoek is breed uitgezet onder lokale partijen die nog niet

leden die wij aan onze platformleden aanbieden. Gratis.”

zijn aangesloten bij de OSF. Wat direct opvalt is dat een
aanzienlijk aantal partijen aangeeft graag meer informatie over

“Maar de boekjes zijn ook bedoeld om te overhandigen aan de

het OSF platform te willen ontvangen. En dan met name over

partijen die wel al zijn aangesloten. Zie het als een tussentijds

het platform in hun eigen provincie.”

bedankje, een nieuwe vorm van facilitering van de achterban.

“Dat is dus precies wat wij willen. Lokale partijen informeren

Want de diverse boekjes bevatten interessante en vaak nieuwe

over de vele mogelijkheden die de provinciale platformen in

informatie. Soms gericht op de aangesloten partijbestuurders,

combinatie met het platform voor provinciale partijen bieden.

een andere keer meer politiek van aard en daarmee geschikt

Inhoudelijke voordelen, financiële voordelen en vele vormen

voor de aangesloten onafhankelijke politici in gemeenten en

van facilitering. Elke partij behoud de eigen identiteit en

provincies.”

gezamenlijk worden wij steeds sterker.”
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‘Het tweede boekje gaat bijvoorbeeld over verschillende vormen

“Ik hoop dat de aangesloten provinciale partijen de boekjesreeks

van Burgerparticipatie. Het boekje geeft overzichtelijk weer wat

optimaal gaan inzetten in hun aanpak van de ledenwerving.

de verschillende vormen zijn en de belangrijkste informatie

Want het is duidelijk dat er nog veel grond te winnen is. Hoe

staat in de conclusies en aanbevelingen. Daarna worden diverse

meer lokale partijen zich aansluiten, des te sterker wordt de

cases uitgewerkt die de afgelopen jaren in heel Nederland

onafhankelijke politiek. En daarmee worden wij zelf als OSF

hebben plaatsgevonden, met de uiteindelijk behaalde resulta-

ook weer sterker”, aldus WB voorzitter John van Gorp.

ten. Een voorbeeld van een uitgave die gericht is op de politici
binnen onze achterban.”
“Elke provinciale partij ontvangt een aantal boekjes als eerste
zending. Daarbij houden wij rekening met het aantal gemeenten in een provincie, omdat dat aangeeft hoeveel lokale partijen
in theorie kunnen aansluiten bij het provinciale platform.
Daarna kunnen partijbestuurders of politici boeken bijbestellen,
zolang de voorraad strekt. En dat allemaal zonder kosten, gratis
dus.”
“Ik hoop dat de aangesloten provinciale partijen de boekjesreeks
optimaal gaan inzetten in hun aanpak van de ledenwerving.
Want het is duidelijk dat er nog veel grond te winnen is. Hoe
meer lokale partijen zich aansluiten, des te sterker wordt de
onafhankelijke politiek. En daarmee worden wij zelf als OSF
ook weer sterker”, aldus WB voorzitter John van Gorp.
“Elke provinciale partij ontvangt een aantal boekjes als eerste
zending. Daarbij houden wij rekening met het aantal gemeenten in een provincie, omdat dat aangeeft hoeveel lokale partijen
in theorie kunnen aansluiten bij het provinciale platform.
Daarna kunnen partijbestuurders of politici boeken bijbestellen,

Elke landelijke partij heeft een eigen
Wetenschappelijk Bureau, dus ook de OSF.
Het Wetenschappelijk Bureau faciliteert
de platformleden bij het doen van onderzoek,
het organiseren van symposia en politieke
bijeenkomsten. Vooral het opzetten en
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
kost veel tijd. Politici en bestuurders van
politieke partijen hebben hun handen vaak
al vol en daarom is het Wetenschappelijk
Bureau gericht op het faciliteren van de
onderzoeken en maakt daarbij gebruik van
een groot netwerk aan universiteiten, hoge
scholen en onderzoeksorganisaties voor
de uitvoering.

zolang de voorraad strekt. En dat allemaal zonder kosten, gratis
dus.”

Aanvragen
De leden van het OSF platform kunnen zelf
wetenschappelijke onderzoeken aanvragen
bij het Wetenschappelijk Bureau OSF.
Daar zijn een aantal regels en formulieren
voor die allemaal op de website staan,
in het afgesloten deel, onder downloads.
De aanvrager bepaald het onderwerp,
het Wetenschappelijk Bureau faciliteert
vervolgens het onderzoek. De aanvrager blijft
betrokken in de diverse stappen van het proces.

Voor informatie over het exacte hoe en wat
kan contact opgenomen worden met:
Voorzitter WB, John van Gorp
johnvangorp@osf.nl / 06 - 42 15 4929 of
OSF coördinator
christiekstra@osf.nl / 06 - 53 25 98 97
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De volgende Provinciale Politieke Partijen zijn aangesloten bij het OSF platform
en bieden een platform voor onafhankelijke politiek in de eigen provincie.

WWW.OSF.NL

