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Concept Intentieverklaring / versie 25 maart 2020 

Op dit moment zijn er diverse lokale politieke partijen actief in Delft, waaronder Onafhankelijk 

Delft (OD) en Stadsbelangen Delft (SD). Sinds begin 2019 zijn er tussen genoemde partijen 

aftastende gesprekken geweest om tot een oprichting te komen van een nieuwe stadspartij. 

Theodor van der Lans (namens Onafhankelijk Delft) en Aad Meuleman (namens  

Stadsbelangen Delft) hebben op verzoek van beide partijen diverse acties ondernomen, die 

uiteindelijk hebben geleid tot de bijeenkomst op 21 januari 2020. 

In een breed overleg tussen besturen en fracties van OD en SD op 21 januari 2020 is afgesproken 

om deze fusie vorm te gaan geven door het oprichten van een nieuwe partij en tegelijk de twee 

oude partijen op te heffen. Op basis hiervan hebben Theodor van der Lans en Aad Meuleman 

onderstaande intentieovereenkomst opgesteld. De ondertekening namens beide partijen 

geschiedt door beider besturen en de fractievoorzitters namens de gehele fractie. Theodor van der 

Lans en Aad Meuleman zullen vanuit hun rol deze intentieverklaring co-signeren.  

 

Aangezien we hier over politieke partijen spreken en de raadsleden zijn gekozen is een goede 

uitwerking belangrijk.  

 

Partijen: 

Bestuur Onafhankelijk Delft te Delft, vertegenwoordigd door: 

* mevrouw J.J.S.M. Gaal (voorzitter) 

* de heer J.P. de Wit (secretaris) 

* mevrouw C.G.M. van Tricht (penningmeester) 

en   

Bestuur Stadsbelangen Delft, vertegenwoordigd door: 

* de heer M.J.H. Haakman (voorzitter) 

* mevrouw J.S. Wijnmaalen (secretaris) 

* de heer J.P. van Zuidam (penningmeester) 

* de heer H.G.C. van Adrichem (algemeen bestuurslid) 

Zijn overeengekomen: 

Artikel 1 – Intentie van de overeenkomst 

a. De intentie van deze overeenkomst is om het oprichten van een nieuwe politieke  

    stadspartij en tegelijk het opheffen van de lokale partijen Onafhankelijk Delft en 

    Stadsbelangen Delft. 

b. Partijen zullen zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst inspannen om de  

    oprichting van een nieuwe stadspartij uiterlijk 1 juli 2020 te realiseren. 

c. Zodra de inspanningsverplichting leidt tot een resultaat zullen beide partijen dit in een  

    schriftelijke fusieovereenkomst vastleggen en tot opheffen van beide partijen overgaan. 
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Artikel 2 – Duur van de overeenkomst 

a. Deze overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst en eindigt  

    op 1 juli 2020. 

b. Deze overeenkomst kan worden verlengd als beide partijen dat wensen. Hiertoe zullen zij een  

    verlenging opstellen voor een nader te bepalen periode.  

c. Het staat alle partijen vrij om zich op ieder moment terug te trekken uit deze overeenkomst,  

    zonder verdere verplichtingen, met uitzondering van en onder voorbehoud van verplichtingen die  

    naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gelden, en ook de financiële verplichtingen zie  

    artikel 4 

Artikel 3 – Bestuur 

a. Er wordt een interim-bestuur samengesteld, die bestaat uit ten minste 

    drie personen, één persoon vanuit Onafhankelijk Delft, één persoon vanuit Stadsbelangen Delft   

    en bij voorkeur een derde onafhankelijk persoon. 

b. Het interim-bestuur krijgt de opdracht alle voorbereidingen te treffen, die daadwerkelijk moeten 

    leiden tot de oprichting van een nieuw stadspartij in Delft. 

c. De voorbereidingen bestaan in willekeurige volgorde onder andere uit: 

- realisatie oprichtingsvergadering 

- opstellen statuten en huishoudelijk reglement 

- Opstellen reglement van kandidaatstelling en verkiezing. 

- naam nieuwe stadspartij 

- ontwerpen logo, huisstijl, briefpapier, website etc. 

- inschrijving Kamer van Koophandel 

- regelen bankrekening 

- Inbreng en financiering verkiezingscampagne 

- activiteiten die moeten leiden tot realisatie via social media 

-      bij voorkeur zoeken naar kandidaten die zitting willen nemen in het definitief bestuur van de  
               nieuwe stadspartij  
 
Artikel 4 – Financiën 
a. Het interim-bestuur zal een begroting opstellen ten behoeve van de kosten tijdens oprichtingsfase  
    en deze ter goedkeuring voorleggen aan beide partijen. 
b. Partijen zullen gelijkelijk bijdragen in de te maken kosten en 50% van het begrote bedrag storten  
    op de nieuwe bankrekening.  
c. Mocht tijdens de oprichtingsfase blijken dat de gevraagde middelen onvoldoende zijn zal het  
    interim-bestuur d.m.v. een nieuwe begroting een aanvulling verzoeken welke ook weer voor 50%  
    der beide partijen zal worden overgemaakt naar de nieuwe bankrekening. 
d. Bij het onverhoopt niet doorgaan van de fusie zal een mogelijk overschot of tekort gelijkelijk  
    verdeeld worden onder OD en SD. 
e. Het (interim)bestuur maakt na het ontstaan van de nieuwe vereniging of na het afbreken van de  
    onderhandelingen een eindafrekening op. 
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Artikel 5 - Overdracht Logo’s en domeinnamen website OD/SD 

Gelijktijdig bij de oprichting van de nieuwe stadspartij en zowel OD als SD zich hebben opgeheven, 

worden de logo’s en domeinnamen van beide partijen onder beheer gesteld van het interim-bestuur 

van de nieuwe stadspartij. Vanaf dat moment geldt de nieuwe naam van de stadspartij en wordt 

alleen gebruik gemaakt van het nieuwe logo. Mededelingen verlopen via de nieuwe website van de 

nieuwe stadspartij. Dit onder supervisie van het (interim) bestuur). Het interim (bestuur) zal hiervoor 

een regeling opstellen door middel van praktische inspraak/overleg met de nieuwe 

fractie(voorzitter)en nieuwe fractie. 

Artikel 6 – Geheimhouding 

Beide partijen incl. fractie spreken af tot uiterlijk 1 juli 2020 (of zoveel later bij een verlenging van 

deze overeenkomst) geen mededelingen of andere uitingen te doen richting (sociale)media, derden 

of anderszins totdat er duidelijkheid is over het al dan niet slagen van de beoogde oprichting van een 

nieuwe stadspartij. Als iemand van beide besturen dan wel fracties deze bepaling niet nakomt, 

wordt de betreffende persoon uitgesloten van het vervolgtraject. Dit omdat dergelijke losse uitingen 

het welslagen ernstig kan bemoeilijken. 

Artikel 7 – Fractie 

a. De gemeenteraadfracties van zowel Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft zullen tot het  

    zomerreces van 2020 zoveel als mogelijk samen op trekken in de gemeenteraad van Delft. 

b. Na de oprichting van een nieuwe stadspartij en opheffing van de bestaande partijen zullen de  

    gemeenteraadsleden onder de naam van de nieuwe stadspartij gaan opereren. 

Artikel 8 – Slotbepaling 

a. Deze overeenkomst bevat alle tussen partijen gemaakte afspraken over de uitgesproken intentie     

    en vervangt alle eerder hierover gemaakte afspraken. 

b. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig als deze door het interim- 

    bestuur schriftelijk wordt vastgelegd en ondertekend.      

c. Partijen dragen ieder de eigen kosten van deze overeenkomst, als zij hiervoor kosten hebben  

    gemaakt. 

 

Aldus tussen partijen overeengekomen en vastgelegd en onderhavige overeenkomst, waarbij deze 

pagina is voorzien van een handtekening en alle overige pagina’s zijn voorzien van een paraaf van 

alle partijen. 

Aldus getekend op…………………: 

 

Bestuur Onafhankelijk Delft 

mevrouw J.J.S.M. Gaal (voorzitter) 

 

 

de heer J.P. de Wit (secretaris) 

 

 

mevrouw C.G.M. van Tricht (penningmeester) 
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Bestuur Stadsbelangen Delft 

 

de heer M.J.H. Haakman (voorzitter) 

 

 

mevrouw J.S. Wijnmaalen (secretaris) 

 

 

de heer J.P. van Zuidam (penningmeester) 

 

 

de heer H.G.C. van Adrichem (algemeen bestuurslid) 

 

 

Medeondertekenaars: 

 

De heer M.J.H.M. Stoelinga, Fractievoorzitter Onafhankelijk Delft 

 

 

De heer de heer A.J. Stoop, Fractievoorzitter Stadsbelangen Delft 

 

 

De heer T.L.G. van der Lans  

 

 

De heer A. Meuleman 

 


