
pétaNge
MOTIVATION COMMUNE

Pirate Parte!

Hâr Marc Goergen

30, Grousswiss

L-4875 Lamadelaine

Referenz: 2019.36404,SECR Péiteng, den 22. August 2019

Betreff: Àr Froe vum 23. Jull 2019

Hâr Goergen,

Per Mail vum 24 Juli 2019 hutt Dir dem Schâfferot foigend Froe gestallt :

Hâr Buergermeeschter,

sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesâit, wëll ech dem Schâfferot e puer Froen
zum Oflafvun der Braderie zu Péiteng vum 20. Juli 2019 stellen.

DBraderie 2019 zu Péiteng ass no laangem Waarden dach nach kuerzfristeg organiséiert
ginn an huet du stattfonnt, wat fir d'GeschâftsweIt vu Péiteng natierlech begréisst ginn ass.
Op der Braderie huet déi lokai Sektioun vun der LSAP op der Gemengeplaz ee
Gedrénksstand opgeriicht, deen direkt vis-à-vis vun derBûhn placéiert war, aiso op enger vun
de beschte Platzen. De Stand huet Gedrénks deeiweis ënnert dem Duerchschnëttsprâisser
vun der Braderie verkaf.

Déi ganz Aktioun huet een iwwele Bâigeschmaach, well dës Aktioun vum Ressortschâffen
organiséiert gouf. Et kéint een aiso dovunner ausgoe, dass hei ee politescht Mandat benotzt
ginn ass fir der LSAP ee Virdeel op der Braderie ze sécheren ënnert dem Zill zousâtzlech
Revenuen fir d'Parteikeess ze generéieren. Zousâtzlech stëllen sech weider Froen, well de
Schàffen vun der LSAP fir de Ressort Commerce an der Gemeng verantwortiech ass. Am
Kader vu sengem Mandat schafft hien mat der Firme Bofferding/Munhowen zesummen.
D'Gedrénksbud vun der LSAP huet des Produkter verkaaf.

Et ass festzehalen, dass d'Braderie am Partenariat mat der Gemeng Péiteng organiséiert
gouf.

An dem Zesummenhang stellen ech dem Schâfferot foigend Froen:

1. Wisou huet eng politesch Partei op der Braderie 2019 eng Gedrénksbud opgestallt,
wëssend, dass een domadder mat de Geschafter an de Verâiner aus der Gemeng
konkurréiert an domadder hier Recetten minimiséiert?

2. Woussten de Schâfferot souwéi d'Gemengenadministratioun am Virfeld iwwert des Aktioun
vun der LSAP Sektioun Bescheed? Palis jo, ween huet den Accord fir d'Gedrénksbud ginn?

3. Besëtzt de Schâfferot Informatiounen, wéi grouss de finanziellen Virdeel (an Euro) ass, fir
d'LSAP Sektioun deen mat der Gedrénksbud op der Braderie erwirtschaftet gouf?

4. Kann de Schâfferot garantéieren, dass d'LSAP fir hire Stand keng finanziell Remisen an
iergendwellecher Form (z.B. vu Lieferanten) krut, déi op hirt Mandat am Schâfferot
zeréckzeféieren wâren?
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5. Kann de Schàfferot confirméieren, dass d'LSAP keng aussergewéinlech (Zelt, Logistik, ...)
Virdeeler oder Privileegien fir déi vun hinnen organiséierten Parteifester an de lëschte Joren
krut?

6. Um Stand vun derLSAP waren och Gemengenaarbechter, aktiv. Gesàitde Schàfferot hei
eng Gefor, dass een als Schàffe potenziell och Gemengenaarbechter fir seng Partei uwerbe
kann?

7. U/é/ eng Mesuren existéiere bel der Gemeng Péiteng fir ze verhënneren, dass
d'Gemengepersonal ënner Drock kéint gesat ginn fir enger Partei bàizetrieden?

8. Gett et een Deontologieskodex am Schàfferot, dee verhënnert, dass Persounen hirt
politescht Mandat benotzen fir hirer Partei Virdeeler ze verschaffen? Palis nee, wàert de
Schàfferot esou en Deontologieskodex ausschaffen?

9. Gett et een Deontologieskodex am Schàfferot, dee verhënnert, dass ee Schàffen, dee fir
d'Gemeng Kontakter mat Partner fleegt, selwer vun dëse Kontakter profitéiert? Palis nee,
wàert de Schàfferot esou en Deontologieskodex ausschaffen?

10. Parteie kënnen ouni Kàschten sàitens der Gemeng hir Pester op der Gemengeplaz selwer
organiséieren. Pënnt de Schàfferot, dass des Mélglechkeet duergeet? • Palis nee, wàert de
Schàfferot nei PInanzéierungsmélglechkeeten fir d'Parteien ausschaffen?

11. Wéi gedenkt de Schàfferot an Zukunft ze verhënneren, dass een zoustànnege
Ressortschàffen sài Mandat notzt fir senger Partei op Eventer, wéi der Braderie, finanziell
Virdeeler ze verschaffen?

12. Wàert de Schàfferot net Reegelen aféleren fir d'politesch Neutralitéit vun Eventer ze
garantéieren, déi vun oder mat der Gemeng Péiteng organiséiert ginn?

(Den Dossier gëtt behandelt vum der Madamm Alexandra Leick Tel.: 50 12 51 - 3030)

Hei dem Schàfferot seng Àntwert op âr Froen :

□'Braderie gëtt vun enger Rei vu Péitenger Geschâftsieit organiséiert an de Schàfferot ass
frou dorivwer.

Et gëtt ee Ressortschàffe fir de lokale Commerce, de Schàfferot ass als solchen net méi wàit
engagèiert ewéi dat hien de Feu vert gëtt fir d'Organisatioun vun der Braderie.

□'Braderie selwer, ass d'Organisatioun vun der Péitenger Geschàftsweit, déi
d'Responsabilitéit vun der Organisatioun an deemno och d'Besignatioune vun de Stànn huet.
De Schàfferot huet keng Influenz drop a wâert och an Zukunft keng Influenz drop huelen. De
Schàfferot ass deemno guer net concernéiert wat d'Organisatioun vun der Braderie am
generellen an d'Verdeele vun de Stann am spezielle betrëfft.

□at selwecht gëllt fir d'Parteifester, déi ënnert der Responsabilitéit vun de jeeweilege Parteien
organiséiert ginn.

AH Partei huet op Grond vun eise Gemengereegelen déi selwecht Rechter a bénéfizéiert vun
den nàmmiechte Rechter a Privileegien. Oe Schàfferot suergt dofir, dass keng Partei
aussergewéinlech Virdeeler oder Privileegien huet. Ouni konkret Fakten, déi d'Pirate Partei
an hirem Bréif vum 23. Juli 2019 schëlieg bliwwen ass, muss de Schàfferot dës indirekt
Ënnerstellungen zréckweisen; iwwerhaapt gi vill Froen opgeworf an et gëtt Villes an de Raum
gestallt.

Wat d'Aktivitéit vu Gemengenaarbechter op engem Stand vun der Braderie ubelaangt, weist
de Schàfferot drop hin, dass an engem fràien demokratesche Land, ail Bierger, och déi aus
eiser Gemeng, frài ass, sech enger Partei unzeschléissen, dat a senger Fràizàit an ouni dat
dës Partei-Ugehéieregkeet een negativen Effet fir d'Gemengeverwaltung huet. Bis haut war
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dat ëmmer de Fall, sou dass de Schâfferot des indirekt Uschellegung vun der Pirate Partei
net novolizéie kann.

Een Deontologieskodex fir de Schâfferot gett et net, sou wéi et och keen Deontologieskodex
fir de Gemengerot gett. Et geet em allgemeng Reegelen ewéi politesch Mandatstrâger sech
ze behuelen hunn an eigentlech gett an den A vum Schâfferot dest genugend âm Kader vum
aktuelle Gemengegesetz vum 13, Dezember 1988 gereegelt.

Ouni konkret Beweiser, weist de Schâfferot mat Vehemenz d'Beschellegung vun der Pirate
Partei, dass den zoustannege Ressortschâffe sâi Mandat notzt fir senger Partei finanziei!
Virdeelerze verschaffen, als Beschëilegung zréck, an ass der Meenung, dass haut keng néi
Reegelen noutwenneg si fir d'politesch Neutralitéit vun Evenementer, déi et haut zu Péiteng
gett, ze garantéieren.

Mat beschte Gréiss,

De Gemengesekretâr ff. De Buergermeeschter
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