
Zaak dat fracties inspelen op 

Sinds 6 maart hebben alle gemeenteraads

fracties te maken met het gedualiseerde 

bestuur zoals beschreven in de nieuwe 

Gemeentewet. Wij hebben er niet om ge

vraagd, we waren er ook niet blij mee, maar 

we moeten er nu wel mee leren werken. Daar

om is het zaak goed op een rijtje te krijgen 

welke nieuwe mogelijkheden het dualisme 

biedt, en welke problemen het met zich mee

brengt. Een kleine bloemlezing. 

De 'nieuwe' taken van raads
fracties zijn volgens de 
gemeentewet volksvertegen
woordiging, kaderstelling en · 
controle. Voor de meeste SP 
fracties is daar echter weinig 
nieuws aan. Wel worden nu in 
gemeentelijke verordeningen 
instrumenten opgenomen die 
daarbij gebruikt kunnen 
worden. Sommige daarvan 
bestonden in verschillende 
steden al langer: recht op in
terpellatie, recht op vragen 
stellen, recht van initiatief en 
recht op amendering. Maar 
veel gemeenten hebben van de 
dualiseringsoperatie gebruik 
gemaakt om hun verordenin
gen, statuten en reglementen 
eens te vernieuwen, wat heeft 
geleid tot het instellen van bij
voorbeeld een mondeling vra
genuurtje, het recht van onder
zoek of de toelating van zoge
naamde burgerleden in com
missies. 

Andere verhoudingen 
raad-college 

Het belangrijkste verschil met 
de oude gemeentewet is de 
scheiding tussen college en 
raad. Wethouders maken geen 
deel meer uit van de gemeente
raad en zijn dus ook geen lid 
meer, laat staan voorzitter, van 
de raadscommissies. Dit levert 
enkele nieuwe mogelijkheden 
op. Raadsleden moeten het 
voorzitterschap van commissies 
op zich nemen, en SP-fracties 
zullen dus een afweging moeten 
maken of dat voor hen de moei
te waard is: een flinke investe
ring in tijd en energie tegenover 
misschien iets 'dichter bij het 
vuur' zitten. Voorzitter van de 
raad blijft nog altijd de burge
meester; de loco-burgemeester 
(en dus vice-voorzitter van de 
raad) is nu echter een raadslid. 
Formeel bestaat nu dus de 
mogelijkheid ook de raadsver
gaderingen te laten voorzitten 

• 

door een raadslid. 
Een ander belangrijk gevolg van 
deze scheiding is dat het college 
veel meer eigen bevoegdheden 
heeft gekregen en moties van de 
raad geen dwingende opdrach
ten meer zijn maar 'vriendelijke 
verzoeken'. Amendementen en 
raadsbesluiten blijven natuurlijk 
dwingend, ook voor het college 
nieuwe stijl. 

Bijsturen via het 
budgetrecht 

Nu het college veel meer zelf 
kan beslissen zonder inbreng 
van de raad moeten fracties op 
zoek naar andere middelen om 
het beleid tijdig bij te sturen. 
De kaderstellende verordening 
geeft vooraf aan waaraan het be
leid moet voldoen. En er zijn 
nog meer mogelijkheden om de 
vinger aan de pols te houden en 
tussentijds bij te kunnen sturen. 
Zo goed als elk beleid kent een 
financiële paragraaf, en dat 
geeft een ingang. Een beperkt 
'vrij besteedbaar' budget voor 
een wethouder dwingt hem voor 
belangrijke beslissingen alsnog 
naar de raad te komen, niet voor 
instemming maar voor geld. 
Een wethouder bijvoorbeeld 
vastleggen op een maximum 
budget voor grondaankopen 
maakt dat hij voor grote projec
ten toch nog toestemming van 
de raad nodig heeft. Veel van de 
bevoegdheden die via de Ge
meentewet aan het college zijn 
gedelegeerd, kunnen alleen nog 
via het budgetrecht van de raad 
in de gaten gehouden worden. 
Maar lang niet alle college
bevoegdheden zijn door de wet 
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toegekend: waar de raad zelf 
heeft besloten tot delegatie, kan 
de raad die beslissing ook weer 
terugdraaien. 

Agendaoverleg wordt 
belangrijker 

Niet meer de wethouder maar 
de commissie zelf gaat voortaan 
over haar agenda. Hiervoor 
moeten in de statuten werkwij
zen worden afgesproken. Het
zelfde geldt voor agendering 
van de raadsvergadering, vaak 
via een presidium of senioren
overleg. Het voordeel is evi
dent, maar 'elk voordeel heb z' n 
nadeel '. Als bij de vaststelling 
van de agenda gewogen 
gestemd wordt, kunnen college
partijen bespreking van lastige 
onderwerpen altijd blokkeren. 
De politieke discussie over een 
onderwerp vindt dan al plaats 
bij de agendering, en dat is 
meestal in de beslotenheid van 
een presidium of vooroverleg. 
Delegatie van de agenda
bevoegdheid (aan bijvoorbeeld 
de voorzitter of een secretariaat) 
ontneemt kleine en oppositione
le fracties veel mogelijkheden 
hier nog invloed op te hebben. 
Datzelfde geldt voor de bunde
ling van 'niet controversiële 
stukken' in één agendapunt, 
waarbij bespreking van een 
stuk daaruit onmogelijk wordt 
gemaakt. 

Ondersteuning van 
de fracties 

De raad heeft recht op ambtelij
ke bijstand in de vorm van een 
eigen griffie. Over hoe die amb
telijke bijstand of griffie moet 



nieuwe mogelijkheden en probleme 
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worden ingericht, beslist de 
raad. Niet meer alle ambtenaren 
van bet gemeentehuis maar nog 

slechts de medewerkers van de 

griffie staan ten dienste van de 
raadsfracties. Regelmatig stel
len partijen dat ze het door de 
dualisering een stuk drukker 
hebben gekregen (ze moeten nu 
'gaan luisteren naar de burger'), 
en vertalen dat in een recht op 
meer bijstand, niet zelden indi
vidueel. Een te beperkt budget 
voor de griffie kan een belem
mering zijn voor bijvoorbeeld 
onderzoekswerk in opdracht 
van de raad of fracties. Een 
hoog budget voor persoonlijke 

bijstand van raadsleden (onkos

tenvergoedingen) leidt niet snel 
tot meer of betere prestaties, en 
valt ook moeilijk uit te leggen 
aan de burgers die dat geld moe
ten opbrengen. 

Nieuwe instrumenten 
In de marge van de dualisering 
hebben veel gemeenten ook an
dere nieuwe mogelijkheden in 
hun regelingen opgenomen. Het 

burgerinitiatief bijvoorbeeld, 
dat burgers het recht geeft on
derwerpen aan te dragen voor 
bespreking in een commissie
vergadering. De precieze regels 
hiervoor worden door de raad 

vastgesteld. Een burgerinitiatief 
kan goed passen in het afde
lingswerk en biedt mogelijk

heden aan actiecomités. 

Sinds het van kracht worden 
van de Tijdelijke Referenen
dumwet (Trw) begin dit jaar 
kunnen burgers over diverse 
vragen een referendum in hun 
gemeente organiseren. De Trw 
zelf biedt hiervoor mogelijk
heden, maar een eigen gemeen
telijke referendumverordening 
kan deze nader preciseren. 

Recht van onderzoek 
Nieuw is het in de gemeentewet 
vastgelegde recht van onderzoek 

of enquête. Elk raadslid mag de 
raad verzoeken een onderzoek 
in te stellen naar (delen van) het 
beleid van het college. De raad 
beslist hier over bij meerderheid 
en het college is verplicht de 
kosten hiervan in haar begroting 
op te nemen. 

Actieve informatieplicht 
Het college was al verplicht in
formatie te verstrekken als raads

Ieden daarom vroegen. Nu wordt 
het gemeentebestuur geacht ook 
uit zichzelf informatie te ver
strekken die voor de raad van be
lang is voor haar werk. Wel zal 
de raad hiervoor een werkwijze 

moeten afspreken. Ook betekent 
dit dat het college op zijn vingers 
getikt kan (en moet) worden als 

ze laks is met het verstrekken 

van informatie of zaken die van 
belang zijn achterhoudt totdat 
iemand er om vraagt. 

laat je de kaas niet van 
het brood eten 

De nieuwe gemeentewet biedt 
hele ruime kaders aan de duali
sering. De concrete invulling 
komt pas tot uiting in de regelin
gen over het functioneren van 
raad en commissies die elke ge
meente zelf opstelt. Het komen

de jaar zullen gemeenteraden 

regelmatig tegen onvolkomen
heden in hun eigen verordenin
gen en reglementen aanlopen, 
en veel daarvan zal voor het jaar 
voorbij is (nogmaals) worden 
aangepast. Het is misschien een 
vervelende klus, maar met het 
wijzigen en vaststellen van die 
regelingen wordt de basis 
gelegd voor hoe je als fractie 

binnen de raad kunt werken en 
welke mogelijkheden burgers 
hebben om zich in de commis
sie of raad te laten horen. Laatje 
de kaas dan ook niet van het 
brood eten: toets de gemeente
lijke regelingen aan de wet en 
de ervaring van andere gemeen-
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ten (vaak worden regelingen 
voorgesteld als 'dat moet nu een
maal zo in het dualisme' terwijl 

de gemeentewet daar juist veel 
ruimte laat voor eigen invulling), 
toets de regelingen aan hun de

mocratisch gehalte en bezie in 
hoeverre nieuwe regelingen voor 
je fractie een verbetering zijn ten 
opzichte van de oude. 

Meer informatie 
De VNG heeft een aparte site 
over dualisering: www.ver
nieuwingsimpuls.nl Deze heeft 
een databank met tal van manie

ren waarop gemeenten hun 
dualisering hebben vorm

gegeven. Over agendering, de 
financiële functie (duale be
groting), burgerparticipatie, ver
ordeningen en statuten kun je 
hier voorbeelden uit het hele 
land vinden: ter lering en soms 
ter vermaak. Ook alle wettelij

ke regelingen met betrekking 
tot dualiseringen uitgaven van 
de VNG over diverse prakti
sche gevolgen van de nieuwe 
gemeentewet zijn hier te vin

den. Over enkele stellingen kan 
interactief worden gediscussi
eerd, maar alleen al het lezen 
ervan levert informatie op over 
hoe andere gemeenten de duali

sering aanpakken. • 
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