
rij zo luid klonk. De onderliggende probleem-
analyse is nogal eenzijdig. Op basis van de hoge
verwachtingen van het nieuwe stelsel wordt in
feite met terugwerkende kracht vastgesteld dat
er in het pre-duale tijdperk weinig deugde van de
gemeentelijke overheid. Eigenlijk wordt gecon-
stateerd dat het gemeentebestuur in zichzelf was
gekeerd, het debat ontbrak, er nauwelijks naar de
burgers werd geluisterd, de politiek niet herken-
baar was en zo meer en zo verder. Dat is nogal
wat. De vraag dringt zich dan op waarom niet al
veel eerder tot wijziging van de verhoudingen is
overgegaan? Of zou de gewekte indruk wellicht
overdreven zijn? Het laatste lijkt waarschijnlijk. 

Eenzelfde dramatische voorstelling van zaken
doet zich op dit moment voor ten aanzien van de
zogenaamde ‘spagaat’ van de burgemeester. Het
dubbelvoorzitterschap van het college en van de
gemeenteraad die dat college moet controleren,
heet een onmogelijke combinatie te zijn. Het
aparte is nu dat toen de burgemeester zich in de
voorbije tijden als belangenbehartiger van de ei-
gen gemeenten moest opwerpen en tegelijk als
vertegenwoordiger van het Rijksgezag in de ge-
meente moest optreden, weinig te horen viel
over een pijnlijke spagaat. Bovendien was er in
het monistische stelsel ook al sprake van een
dubbelvoorzitterschap van de burgemeester. Je
zou kunnen tegenwerpen dat die spagaat

Het vroege voorjaar van 2002 is van grote beteke-
nis geweest voor het lokaal bestuur in Neder-
land. Er zijn toen niet alleen gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden, ook trad de Wet Dualise-
ring Gemeentebestuur (WDG) in werking. De
verwachtingen rond de invoering van het duale
stelsel waren bijzonder hooggespannen. Een
rondgang langs enkele gemeentelijke websites
leverde een indrukwekkende belofte van verbe-
tering op. Een kleine greep uit het retorische re-
pertoire: ‘De gemeentepolitiek wordt voor de
kiezers aantrekkelijker’, ‘De gemeente gaat beter
luisteren naar haar inwoners’, ‘U leert de raadsle-
den beter kennen’, ‘De gemeente zal U beter be-
dienen’, ‘Het zal er heel anders aan toegaan in de
lokale politiek’ en ‘De gemeentepolitiek wordt
herkenbaarder’. Een reveil van het gemeentebe-
stuur leek aanstaande; optimisme, dynamiek en
verandering hingen in de lucht. Anderhalf jaar
na de invoering van de wet is het een mooi mo-
ment om kritisch te reflecteren op de beweegre-
denen voor wijziging van het lokale staatsrecht. 

Op zichzelf is het al opmerkelijk dat de
schreeuw om meer leven in de politieke brouwe-

s & d 7 / 8  |  20 0 3  

76

Lokaal bestuur in Nederland:
matig uw snelheid!
De dualisering van het gemeentebestuur berust op aanvechtbare veronder-
stellingen. Het is dan ook niet zo’n wonder, aldus Hans Oostendorp, dat
het dualisme allesbehalve een doorslaand succes mag worden genoemd.

hans oostendorp

Over de auteur Hans Oostendorp is student Bestuurs-
kunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en
winnaar van de Mercuri Urval Stimuleringsprijs
Openbaar Bestuur 2003

S&D 7/8 binnenwerk  18-08-2003  12:44  Pagina 76



maar dependance van het Rijk. Niks maat-
kostuum, maar Haagse confectie. 

Gemeenten moeten uitgaan van de eigen
kracht. Een gemeente is een bestuursorganisatie,
ze neemt besluiten. De gemeente vormt als zoda-
nig een autonome bestuurslaag naast de provin-
cie en het Rijk. Het lokaal bestuur moet zich
daarom meer losrukken van de Haagse bemoeie-
nis en haar eigen koers varen. Gemeenten moe-
ten zelf initiatief tonen en een lokaal zelfbewust-
zijn aan de dag leggen. Een voorbeeld van deze
gemeentelijke assertiviteit kan worden gevon-
den in het dubbelvoorzitterschap van de burge-
meester. Als de spagaat echt pijn doet, zal de bur-
gemeester het voorzitterschap van de raad moe-
ten laten schieten. Dit kan door de grenzen van
de wet te verkennen. De wet biedt de mogelijk-
heid van een raadslid-voorzitter van de gemeen-
teraad als de burgemeester niet in staat is om de
vergadering te leiden. Wat is er op tegen als de
burgemeester zich ‘toevallig’ elke raadsvergade-
ring te ziek, zwak en misselijk voelt om de verga-
dering voor te kunnen zitten?

Daarnaast is het op zichzelf al curieus dat uit-
gerekend het Rijksniveau als uitgangspunt is ge-
nomen. Is het besluitvormingsproces in Den
Haag dan zó transparant, spannend en herken-
baar dat de grondstructuur als voorbeeld voor
het lokale bestuur zou moeten dienen? Wel be-
schouwd geeft de Haagse praktijk geen overdaad
aan vertrouwen. Het inmiddels afgeschafte To-
rentjesoverleg stond tijden lang symbool voor
het gebrek aan dualisme. Maar ook nu nog zijn
er tekenen van een slecht functionerend dua-
lisme. In veel gevallen hebben bewindslieden
een sterke persoonlijke band met Tweede-Ka-
merleden, omdat zij die kennen uit hun partij of
uit hun eigen verleden als Kamerlid. Verder is
het gebruikelijk dat coalitiepartijen een bewind-
sliedenoverleg houden voorafgaand aan de mi-
nisterraad. Het lijkt uitgesloten dat dergelijke
praktijken zich niet op lokaal niveau voor zou-
den doen. Sterker, het zou zelfs erger kunnen
zijn op lokaal niveau, in het bijzonder bij klei-
nere gemeenten. Het bestuur van een gemeente
wordt vaak gedragen door een beperkte groep

destijds weinig lenigheid vereiste, omdat wet-
houders ook lid van de gemeenteraad waren
waardoor raad en college dichter bij elkaar ston-
den. Daarop kan echter de vraag worden gesteld
waarom het nu wel een enorm probleem zou
moeten zijn. De spelers in het gemeentebestuur
zijn immers (grotendeels) dezelfde gebleven. Al-
leen hun formele positie is maar veranderd. De
manieren van denken, voelen en doen van de be-
trokkenen zijn hoogstwaarschijnlijk niet wezen-
lijk veranderd. 

lokaal zelfbewustzijn

Naast de eenzijdige probleemanalyse bestaat het
fundament van de WDG uit drie aanvechtbare
veronderstellingen. Voor elke van deze ver-
onderstellingen is een alternatief mogelijk en
beschikbaar.
In de eerste plaats wordt met invoering van het
duale stelsel de Haagse blauwdruk over de ge-
meenten gelegd. Een simpele vergelijking op
hoofdpunten van het nationale stelsel met het
nieuwe gemeentelijke stelsel is veelzeggend.
Wanneer een nieuw gekozen raadslid wethou-
der wordt, moet hij of zij de raadszetel opgeven.
Ook een minister kan niet tegelijk Kamerlid zijn.
Een politieke partij kan haar wethouder(s) van
buiten de raad halen. Ook ministers hoeven niet
uit de Tweede Kamer te komen. Wethouders ma-
ken niet langer deel uit van raadscommissies en
zitten die ook niet meer voor. Dit geldt ook voor
de ministers, die de Kamercommissies niet voor-
zitten en alleen op uitnodiging deel uitmaken
van de vergadering. De raad stelt de hoofdlijnen
voor het beleid en controleert de uitvoering van
taken door het college van B&W. De echo van het
Haagse adagium ‘de regering regeert; de Kamer
controleert’ laat zich duidelijk horen. Het won-
derlijke is dus dat een nationale oplossing wordt
aangedragen voor een lokale problematiek. De
wetswijziging roept dan ook de verdenking van
een staatsrechtelijke annexatie van de lokale be-
stuurslaag door de nationale bestuurslaag op.
Niks parel van de democratie, maar zwakke scha-
duw van het Rijk. Niks autonome bestuurslaag,
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voor een bestuurlijk reveil. Er kan zich de para-
dox voordoen dat in het feitelijke gedrag ‘busin-
ess as usual’ richtinggevend is, terwijl met de
mond een complete omwenteling wordt bele-
den. Deze paradoxale situatie is niet ondenkbeel-
dig. Velen lijken de nieuwe wet immers als een
wondermiddel te beschouwen dat het ideaal van
de Griekse polis tot aan de voordeur brengt. 

Natuurlijk is een goede structuur van belang,
maar laten we vooral niet vergeten om bestaande
processen beter te laten werken. Er moet een
houding ontstaan waarbij systematisch aandacht
wordt geschonken aan het functioneren van be-
staande werkprocessen en de verbeteringen die
daarin kunnen worden aangebracht. Er zijn hier-
toe vele mogelijkheden beschikbaar, die vaak al
worden toegepast binnen gemeenten, maar ken-
nelijk niet dezelfde aantrekkingskracht hebben
als structuurveranderingen (gedacht kan worden
aan kwaliteitshandvesten, visitaties, programma-
begrotingen en burger-tevredenheids-enquêtes).

één denkrichting

In de derde plaats gaat het nieuwe stelsel nog
steeds uit van een foutieve visie op de burger. Al
decennia lang bestaat er bezorgdheid over de toe-
genomen apathie van de burger voor zaken van
algemeen bestuur. Helaas wordt nog altijd ver-
ondersteld dat de bevolking in principe politiek
actief zou willen zijn, maar dat deze interesse on-
voldoende geprikkeld wordt. Vervolgens worden
er allerlei initiatieven op touw gezet om het be-
stuur dichter bij de burger te brengen en de poli-
tiek te verlevendigen. Dat is al jaren een heilloze
weg gebleken en zal dat ook blijven. Laten we nu
eens onder ogen durven zien dat burgers welis-
waar niet apolitiek zijn, maar dat dit niet bete-
kent dat zij heel actief bij de gemeentepolitiek
betrokken willen worden. Andere kanten van het
leven vinden zij nu eenmaal belangrijker. Liever
steken zij hun kostbare vrije tijd in vrienden,
hobby’s en levensbeschouwing. En wanneer een
politiek besluit hen echt dreigt te raken, zijn de
burgers van vandaag mondig genoeg om alsnog
in actie te komen.

mensen met een hoog ons-kent-ons-gehalte. Er
wordt wel schertsend gesteld dat gemeenten
worden bestuurd op verjaardagen van een kleine
incrowd van lokale notabelen. Deze contacten
zullen heus niet minder worden met een for-
mele wijziging van de verhoudingen. 

maakbaarheidsgedachte

In de tweede plaats gaat de WDG uit van de
maakbaarheidgedachte. Het draaien aan de
knoppen van wetten en organisatiekenmerken
en het morrelen aan de hendels van formele ver-
houdingen en procedures, zou een complete
metamorfose van de werking van het gemeente-
bestuur moeten bewerkstelligen. Het leerstuk
van de maakbaarheid is al een jaar of twintig ver-
worpen, maar kennelijk nog steeds springlevend
in de praktijk van het openbaar bestuur. Het valt
moeilijk te rijmen dat steeds meer wordt gespro-
ken over processen en cultuur, maar dat als pun-
tje bij paaltje komt toch weer wordt teruggegre-
pen op het achterhaalde model van de maakbaar-
heid via een structuurverandering. 
In feite is dualisering gebruikt als een ‘hoera-
concept’ en een panacee. De ambities klinken al-
lemaal concreet in de oren, alsof het iets feitelijks
betreft, maar het onderwerp is in wezen abstract.
Monisme en dualisme zijn taaie concepten die
zich niet zo gemakkelijk laten koppelen aan con-
crete doelstellingen over het functioneren van
het lokaal bestuur. Het is gevaarlijk om blind te
varen op zonnige interpretaties van wat het con-
cept in potentie te bieden heeft. Dit kan geïl-
lustreerd worden aan de hand van een simpel
voorbeeld. Het is onmogelijk om te claimen:
‘Vanaf morgen ben ik spontaan’. Evenzo wordt
een politiek-bestuurlijk systeem niet herken-
baarder door te stellen dat het herkenbaarder zal
worden. De werking van een systeem valt niet op
te leggen. Een structuur, of deze nu monistisch
of dualistisch is vormgegeven, zegt op zichzelf
vrij weinig. Het krijgt pas betekenis in het dage-
lijkse gebruik. De wettelijke vorm, de blauw-
druk, de structuur is een voldoende voorwaarde
(het helpt), maar geen noodzakelijke voorwaarde
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aarden is de bestuurlijke vernieuwingsdrift
voortgeraasd naar de aanstellingswijze van de
burgemeester. Deze discussie wordt aangeduid
als ‘de discussie over de gekozen burgemeester’.
Hierin komt duidelijk naar voren dat slechts één
denkrichting serieus wordt genomen. Het onge-
duld spat er vanaf. Daarmee is de conclusie van
dit artikel bereikt. Het grootste gevaar voor het
lokaal bestuur in Nederland is ongeduld. Gemak-
kelijke oplossingen voor ingewikkelde proble-
men bestaan niet zonder dogmatisch te zijn. In
de symboliek en retoriek rond bestuurlijke ver-
nieuwing is dit besef volledig onderbelicht ge-
raakt. Een self-fulfilling prophecy is het gevolg. On-
geduld voedt het onbehagen met de huidige situ-
atie. Het onbehagen voedt op haar beurt de ont-
vankelijkheid voor radicale veranderingen. He-
laas blijft de vraag of het onbehagen gegrond is
en de oplossingsrichting gepast is, onbeant-
woord boven de discussie zweven. De kiem voor
teleurstellingen in de toekomst ligt hierin al be-
sloten. Daarom de oproep voor iedereen die be-
trokken is bij het lokaal bestuur in Nederland:
matig uw snelheid!

Het is daarom de hoogste tijd om de visie op
de burger aan te passen. Niet langer moeten alle
inspanningen erop worden gericht om de burger
meer bij de politieke besluitvorming te betrek-
ken. Eerst en vooral moet een spoor worden be-
wandeld waarin geaccepteerd wordt dat lokale
politiek slechts een klein gedeelte van de burgers
inspireert tot actieve deelname. In plaats van de
burger steeds maar tevergeefs naar het gemeen-
tehuis proberen te lokken, ligt de uitdaging er
veel meer in om de burger daar juist weg te hou-
den. Het gaat er om het door de inwoners ge-
stelde vertrouwen in het gemeentebestuur waar
te maken op basis van bijzonder gedrag, bijzon-
dere besluiten en bijzondere initiatieven door
gepassioneerde publieke professionals.

De combinatie van de torenhoge verwachtin-
gen, de eenzijdige probleemanalyse en de aan-
vechtbare veronderstellingen, maakten het onre-
alistisch en zelfs gevaarlijk om bij de invoering
van de WDG al te spreken over een reveil van het
lokaal bestuur. Ruim anderhalf jaar verder staan
de argumenten hiervoor nog recht overeind. Dat
niet alleen, er is een gevaar bij gekomen. In
plaats van de nieuwe wet ruimte te geven om te
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