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Geachte heer De Boer,  geachte heer Bergmans,  
 
 
Hierbij doen wij een moreel appel op u om de raadszetel die de NCPN bij de verkiezingen in 
2014 aan de heer De Boer heeft toegekend, terug te geven aan de NCPN, aan de kiezers die 
op deze partij hebben gestemd en aan de mensen die zich willen blijven inzetten voor deze 
kiezers.  
 
Het uitgangspunt van ons kiesstelsel is dat volksvertegenwoordigers op persoonlijke titel 
worden gekozen en benoemd. Dit uitgangspunt is gebaseerd op artikel 27 van de 
Gemeentewet.  
 
Er zijn derhalve geen wettelijke gronden waarop u deze raadszetel zou moeten teruggeven. 
 
Morele gronden zijn er legio! Van de 1.164 stemmen die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014 op de NCPN zijn uitgebracht, zijn slechts 48 stemmen uitgebracht op de heer C.M. de 
Boer.  Ergo, de heer De Boer heeft vrijwel geen achterban. 
 
Kwalijker is dat de stemmen van honderden kiezers die wel op de NCPN maar niet op C.M. 
de Boer zijn uitgebracht,  door het meenemen van de raadszetel door naar Heiloo2000 worden 



aangewend voor beleid waar deze honderden kiezers expliciet NIET voor gekozen hebben. In 
vele gevallen staan de standpunten van de NCPN en die van Heiloo2000 lijnrecht tegenover 
elkaar. 
 
Het meenemen van deze raadszetel naar Heiloo2000 schaadt dus het democratisch belang van 
deze honderden kiezers. Wat stellen verkiezingen nog voor als zeteldragers na de 
verkiezingen hun heil bij elke partij kunnen zoeken die hun privé-belangen naar hun mening 
beter dient? 
 
Het meenemen van een raadszetel die op zo weinig stemmen berust, naar een partij die een 
volkomen ander en op vele punten zelfs tegenovergesteld beleid en belang heeft, op de wijze 
waarop dit nu geschiedt, schaadt bovendien de politiek in het algemeen.  
 
Betrouwbaarheid,  geloofwaardigheid en integriteit van zowel de politiek als van diverse 
raadsleden zijn door deze zetelroof ernstig geschonden. 
 
Daarom doen wij een moreel appel op u, om uit respect voor de democratie in het algemeen  
en de honderden kiezers die wel op de NCPN maar niet op C.M. de Boer hebben gestemd, de 
raadszetel van C.M. de Boer terug te geven aan de NCPN.   
 

 

 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
 
 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
W. Gomes, 
NCPN Raadslid Heiloo 
 
H. Bolten 
NCPN Fractiemedewerker 
 
J. de Boer 
NCPN Fractiemedewerker	  

	  
	  


