
Dualisme in gemeentepolitiek verliest steeds meer aanhangers 

'Niet doormodderen, 
' . . . ' maar nu IngriJpen 

In het onlangs verschenen twee
de jaarbericht van de begelei
dingscommissie vernieuwings
impuls dualisme en lokale 
democratie worden de uitslagen 
van een enquête onder wethou
ders onder de loep genomen. De 
dames en heren bestuurders zien 
zichzelf als de grote verliezer 
van de dualisering. Ze missen 
nu de steun van de raad en zelfs 
die van de eigen fractie. Steun 
die ze nodig hebben om aan de 
vierde macht, het ambtelijk 
apparaat, tegenspel te kunnen 
bieden. Ook concluderen de 
wethouders dat belangrijke 
voorstellen nu minder vaak be
sproken worden met de eigen 
fractie. In het verleden werden 
fractievergaderingen gebruikt 
om detailvragen over voorstellen 
te beantwoorden, die nu in een 
vergadering van raad of commis
sie aan de orde komen. De onder
vraagde bestuurders beklagen 
zich daarover en concluderen dat 
de inhoudelijke kwaliteit van het 
debat minder is. 

levert het sneller 
wegsturen van een 

wethouder een beter 
bestuur op? 

Een gevolg van de nieuwe ver
houdingen in het lokale bestuur 
is dat struikelblokken niet lan
ger in achterkamertjes worden 
weggepoetst. Coalitiefracties 
uiten het ongenoegen over het 
functioneren van wethouders 
èerder en vaker in een openbare 
vergadering. Volgens bestuurs
kundige Marcel Boogers, die 
onderzoek deed naar de ervarin
gen met de dualisering, willen 
coalitiefracties zich meer profi
leren: 'Vroeger ging de wethou-
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Twee jaar na de invoering is de glans 
aardig af van het dualisme in het lokaal 
bestuur. Raadsleden hekelen de infor
matieachterstand, wethouders hun 
uitgeholde ambt en de burgers merken 
niets van een verandering ten goede. Zelfs 
professor Elzinga, de geestelijk vader van 
de nieuwe structuur, beklaagde zich in een 
opiniestuk over de vervuiling van de duali
sering. 

derlijke knoet erover. Tegen
woordig vertonen raadsfracties 
wel eens puberaal gedrag. Ze 
willen koste wat kost laten zien 
dat niet het college, maar de 
raad de baas is.' Ook wordt daar
aan vaker dan voorheen de ultie
me consequentie verbonden: een 
wethouder wordt weggestuurd 
of blaast zelf de aftocht. Het ont
slag van wethouders betekent 
niet dat de politieke verhoudin
gen in de raad veranderen. De
zelfde coalitie regeert vaak ver
der, alleen worden wethouders 
nu vaker vervangen door een 
partijgenoot. Of daarmee de 
kwaliteit van het bestuur verbe
terd wordt, is maar zeer de vraag. 

Wethouders vinden hun ambt 
minder aantrekkelijk, maar ook 
raadsleden vinden het functio
neren als volksvertegenwoor
diger minder leuk onder het 
dualisme. Dat blijkt onder ande
re uit een onderzoek van de 
Kamerfractie en uit de reacties 
op de stelling van Jan Marijnis
sen op www.sp.nl. Nog steeds 
zijn er geen echte debatten op 
hoofdlijnen en worden er veel 
details besproken. Vergaderin
gen duren langer dan ooit 
tevoren . Daarmee schiet de dua-

lisering één van haar doelen 
voorbij . Beoogd werd om de 
betrokkenheid bij de lokale 
politiek te vergroten. Dalende 
opkomstcijfers bij raadsverkie
zingen .en · een verminderd 
animo om in de plaatselijke 
politiek actief te worden, waren 
de redenen om het dualisme in 
te voeren. Raadsvergaderingen 
waar urenlang over details 
geneuzeld wordt en waar coali
tiefracties puberaal gedrag 
vertonen zijn niet bepaald een 
stimulans om meer betrokken
heid te tonen. 

Geef het dualisme de tijd 
zich te bewijzen, zeggen 

de voorstanders 

In reactie op alle kritiek klinkt 
uit de hoek van de voorstanders 
steevast de roep om het dualis
me de tijd te geven zich te ont
wikkelen; om alle spelers in het 
veld in staat te stellen aan de 
nieuwe praktijk te wennen. 
Sommigen spreken daarbij van 
een gewenningsperiade van een 
jaar of tien, voordat de gewens
te cultuuromslag is bereikt. Hoe 
reëel is dat? Hebben we in 2012 
een soepel draaiend duaal 
systeem? Jan de Wit denkt van 
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niet: 'WaarschijnlUk zal de dua
listische praktijk dan heel sterk 
lijken op wat we hadden vlak 
vóór de invoering van het nieu
we stelsel, en wat we toen 
monistisch noemden. Het pure 
monisme bestond toen al lang 
niet meer. Er werd gewerkt vol
gens de wet, maar die werd wel 
zo toegepast dat er een prak
tische en werkbare situatie was 
ontstaan. Zo zal het nu ook 
gaan, en dat betekent dat het 
hele dualismecircus compleet 
overbodig is. Er had uitstekend 
volstaan kunnen worden met 
een aantal aanpassingen in de 
Gemeentewet, zodat die meer 
aansluit bij de dagelijkse prak
tijk. Het gaat erom de cultuur te 
veranderen. Dat realiseer je niet 
door de invoering van het dua
lisme. Daarvoor is het nodig dat 
de deelnemers aan de lokale 
politiek zich realiseren dat de 
cultuur moet veranderen en daar 
ook aan werken.' 

Die conclusie lijkt verspild aan 
de Haagse vernieuwingsfetisjis
ten. Zij komen nu immers met 
een nieuwe structuurverande
ring: de direct gekozen burge
meester. Is er iets mis met de 
positie van het college van bur
gemeester en wethouders? Dan 
doen we daar wat aan. Niet door 
het monisme te herstellen, maar 
door de burgemeester te laten 
kiezen en hem zijn eigen wet
houders te laten meebrengen. 
Het gevolg is rampzalig, stelt 
De Wit: 'Je krijgt dan twee kapi
teins op één schip. Twee bestu
ren die rechtstreeks gekozen 
zUn en zich daar ook allebei op 
kunnen beroepen. Dat is vragen 
om grote problemen en een 
constante machtsstrijd. En de 
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kiezer zal in zo'n conflict uitein
delijk de schuld krijgen: had hij 
maar voor twee besturen met 
hetzelfde programma moeten 
kiezen.' 
Volgens De Wit is het beter om 

de fouten die zijn gemaakt met 
de nieuwe Gemeentewet snel te 
herstellen. 'Niet doormodderen 
en maar hopen dat het over een 
jaar of tien wel goed komt, 
maar nu ingrijpen. Bijvoor-

beeld door de wethouders én de 
burgemeester uit de raad te laten 
kiezen. Ze moeten dan wel 
raadslid blijven. Eén daadkrach
tig gemeentebestuur, die de wen
sen van het volk centraal stelt. 

Op deze manier wordt het burge
meestersambt een eenvoudiger 
te bereiken positie, die de 
gemeenteraadsverkiezingen vast 
een stuk interessanter maakt.' 

Lokale SP-politici oordelen negatief over dualisme 
Veertig raadsleden {waarvan er veertien in functie gekomen zijn 
na de verkiezingen van maart 2002) en vijf wethouders hebben 
de SP-dualisme-enquête ingevuld die onlangs op initiatief van de 
Kamerfractie is gehouden. Zij gaven de volgende antwoorden. 

Welke van de onderstaande gevolgen van de invoering van het dualisme 
zijn merkbaar in jouw gemeente? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Raadsdebatten zijn levendiger geworden 24,4% 

Coalitiepartijen nemen vaker afstand van collegevoorstellen 37.7% 

De functie van de raad heeft minder betekenis gekregen 37,7% 

De raad bemoeit zich vooral met de hoofdlijnen van het beleid 24,4% 

De raad bemoeit zich steeds meer met allerlei details 33,3% 

De raad/raadsleden vervallen steeds meer tot cliëntelisme 31,1% 

Het college drukt sterker zijn stempel op de gemeentepolitiek 42,2% 

De raad drukt sterker zijn stempel op de gemeentepolitiek 15,6% 

Burgers bemoeien zich meer met de gemeentepolitiek 8,8% 

Hoe denkje-alles bij elkaar genomen- over de invoering van het dualisme? 

Voorkeur: dualisme of monisme 

Een belangrijk doel van de dualisering was het vergroten van de 
betrokkenheid van burgers bij de politiek, door de lokale politiek 
aansprekender te maken. In hoeverre denk je dat dat doel bereikt wordt? 

Het is nog te vroeg voor een 
op deze vraag 

We zijn op de goede weg: 
de burgers worden betrokken bij 

tot stand komen van het beleid 
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We zijn verkeerd bezig: 
het is vooral cliëntelisme 
wat ik zie. 
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