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CPN-COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE GEMEENTERAADSAANGSLEGENHEDEN.
Op de landelijke verkiezingsconferentie, op 15 en 16 Juni
1957 door de CPN in Amsterdam gehouden, deed partijvoorzitter
Gerben WAGEITAAR de suggestie om een commissie van deskundige
raadsleden in te stellen die inzake gemeenteraadsaangelegenheden
landelijk voorlichting zou kunnen geven. Tevens bracht hij naar
voren dat het wellicht wenselijk was opnieuw over te gaan tot het
uitgeven van een speciaal blad voor communistische raadsleden.
Hierin zouden dan ervaringen bij het raadswerk opgedaan, uitgewisseld kunnen worden.
Paul de (JROOT zegde toe beide suggesties - die tijdens het
debat een gunstig onthaal vonden, maar waarover De GROOT zelf
niet bijzonder enthousiast was - in het partijbestuur aan de
orde te zullen stellen. De commissie, aldus De GROOT, zou niet
de taak van het partijbestuur: het leiden van het landelijke raadswerk, kunnen overnemen. Het gevaar bestond dan, dat de commissie
van de partijlijn zou afwijken.
De voorstellen van Gerben WAGEHAAR hebben in een vergadering
van het partijbestuur blijkbaar punt van bespreking uitgemaakt,
met het resultaat dat kortgeleden een commissie van advies inzake
gemeenteraadsaangelegenheden werd ingesteld.
De samenstelling van de commissie is als volgt:
Voorzitter: Nico LUIEINK, lid gemeenteraad Amsterdam, lid van
het CPN-partijbestuur, in de commissie belast met
behandeling van kunst- en jeugdzaken.
Leden

: Leen SEEGERS, lid gemeenteraad Amsterdam, lid CPNdistrictsbestuur Amsterdam, in de commissie belast
met behandeling van woningbouw, publieke werken en
financiën.
Berend BLOKZIJL, redacteur van "De Waarheid" voor de
rubriek sociale zaken, in de commissie belast met behandeling van sociale zaken en volksgezondheid.
Wim BRIMKMAN, landelijk secretaris van de BHOP/EVC,
in de commissie belast met aangelegenheden voor gemeentepersoneel en arbeidszaken.
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Als secretaris van de commissie treedt op Cees de ROVER,
lid van het CPK-districtsbestuur Xennemerland. Hij moet de problemen inzake het gemeenteraadswerk in het partijdagblad behandelen. Het adres van de commissie ia Felix Meritis, Keizersgracht 32^ te Amsterdam (het CPN-partijgebouw).
Het geven van advies door de partijleiding aan CPN-vertegenwoordigers in de gemeenteraden, is op zichzelf niets nieuws„
In het verleden was Gerrit van PRAAG, voor de CPN lid van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland en lid van de Haagse gemeenteraad, hiermee belast. Alle gemeenteraadszaken, die moeilijkheden konden opleveren werden ter beoordeling en voor advies aan hem voorgelegd. In zijn kringen gaat hij door voor
deskundige op het gebied van staatsrecht en gemeentepolitiek.
Opmerkelijk is wel dat nu de partij is overgegaan tot de
instelling van een complete commissie, Van PRAAG daarvan geen
deel uitmaakt. Het is niet onmogelijk dat dit te wijten is aan
het standpunt dat hij t.a.v. Paul de GROOT inneemt. Van PRAAG
heeft nl. reeds lang bezwaar tegen het dictatoriale optreden
van De GROOT.
WAGENAAR's voorstel tot het opnieuw uitgeven van een blad,
speciaal bestemd voor CPN-gemeenteraadsleden, acht de partijleiding, gezien de deplorabele toestand van haar financiën,
blijkbaar niet verantwoorde Ongetwijfeld heeft haar hierbij
voor ogen gestaan het lot van de uitgave "Staat en Raad". In
de zomer van 19^8 moest immers de uitgifte van dit periodiek,
dat speciaal bestemd was voor CPN-vertegenwoordigers in Provinciale Staten en Gemeenteraden, om financiële redenen gestaakt
worden. Het aal dan ook wel hierom zijn dat besloten werd niet
opnieuw over te gaan tot het uitgeven van een eigen periodiek,
maar om voor publicaties inzake gemeenteraadsproblemen gebruik
te maken van de kolommen van het partijdagblad.
januari 1958.

