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Stellingen

1. De weergave van het aantal in de gemeenteraad vertegenwoordigde lijsten in de
Statistieken der Verkiezingen (gemeenteraden) van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, wekt ten onrechte de indruk dat de zogenaamde onafhankelijke raadsleden
steeds een fractie vormen.

2. Lokale lijsten in Limburg kunnen in de regel niet als verkapte KVP- c.q. CDA-
lijsten worden beschouwd.

3. De nationalisering van de Limburgse lokale politiek heeft vooralsnog niet geleid
tot een toename van een onpersoonlijker getinte binding tussen kiezers en gekozenen.

4. Als gevolg van het optreden van landelijke lijsten is de steun in Limburgse
gemeenteraden voor Colleges van B&W over het algemeen groter geworden.

5. Het is niet wenselijk om de verkiezing van wethouders niet zijnde raadslid mogelijk
te maken, onder handhaving van de benoeming van de burgemeester door de Kroon.

6. Het subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 3b van het Verdrag van
Maastricht, zal voor de afbakening en handhaving van de autonomie van EG-lidstaten
even weinig houvast bieden als het begrip huishouding (artikel 109 nieuwe gemeen-
tewet) dat doet voor de afbakening en handhaving van de gemeentelijke autonomie in
ons land.

7. Het is aannemelijk dat voortschrijdende Europese integratie leidt tot bestuurlijke
desintegratie van België.

8. Het verdient aanbeveling om de eigen bijdrage aan de naturaliseringsprocedure te
laten vervallen, ten einde de drempel voor naturalisering van buitenlanders te verla-
gen.

9. Het feit dat op geïmporteerd speelgoed in de Nederlandse taal regelmatig de
waarschuwing te vinden is dat het betreffende artikel niet geschikt is voor kinderen
onder de vier jaar, terwijl op hetzelfde artikel in andere talen wordt vermeld dat het
niet geschikt is voor kinderen jonger dan drie jaar, mag niet als aanwijzing gezien
worden voor een lager ontwikkelingsniveau van Nederlandstalige drie-jarigen ten
opzichte van anderstalige kinderen.

10. Nederlands Limburg is meer Nederlands dan veel niet-Limburgse Nederlanders
en Nederlandse Limburgers denken.
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