
Bestudeer de nieuwe regels, en gebruik ze 

Dualisme in het 
lokaal bestuur 

Of we het leuk vinden of niet, de dualisering van het lokaal 

bestuur komt eraan. Na de verkiezingen van 6 maart krijgen de 

colleges van burgemeester en wethouders meer eigen bevoegd

heden en verschuift de rol van de gemeenteraad van beslissend 

richting controlerend. Wat betekent dat voor SP-fracties? 

De coml1llsste Elzinga heeft 
bekeken hoe de gemeentepoli
tiek interessanter kan worden. 
De uitkomst stond echter vooraf 
al vast: in het regeerakkoord 
was immers afgesproken dat het 
dualisme ingevoerd moet wor
den. En dat zal geschieden. De 
gemeenteraad wordt ontdaan 
van zijn bestuurlijke bevoegd
heden. Ook plaatselijk krijgen 
we Haagse verhoudingen, inclu
sief lokaal torentjesoverleg. De 
veranderingen betreffen vooral 
de structuur, en zullen daarom 
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de groeiende kloof tussen bur
ger en politiek niet verkleinen. 
Op de partijraad van 15 januari 
2000 zei Agnes Kant het als 
volgt: 'Hét probleem is de rol 
van politieke partijen. Een ver
betering van de democratie 
moet daar gehaald worden.' 
(Zie Spanning van januari 
2000). Om de burgers weer 
meer bij de politiek te betrek
ken, moet er geïnvesteerd wor
den in de lokale democratie, 
moet er écht geluisterd worden 
naar de mensen en moet een 

flink stuk macht teruggeven aan 
waar die boort: de burgers zelf. 
Maar in plaats daarvan krijgen 
we het dualisme. Welke veran
deringen brengt dat, en hoe kun
nen wij daar ons voordeel mee 
doen? 

Afstand tussen 
college en raad 

De kern van het dualisme
verhaal is dat het college los
gekoppeld wordt van de raad. 
Veel bestuursbevoegdheden 
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worden van de raad overgehe
veld naar het college. Daarvoor 
terug krijgt de raad meer moge
lijkheden om zijn kaderstellen
de en controlerende taken uit te 
voeren. Het gevolg is, dat wet
houders niet langer lid kunnen 
zijn van de gemeenteraad, en 
dus ook niet van raadscommis
sies. Voortaan is overal een 
raadslid voorzitter van een 
raadscommissie. Die voorzitter 
zal, samen met de secretaris, in 
belangrijke mate de agenda 
bepalen. Of SP-fracties com 



missievoorzitters moeten leve
ren, is sterk afhankelijk van de 
grootte van de fractie, de poli tie
ke en inhoudelijke capaciteiten 

en de plaatselijke verhoudingen. 
Als de SP een politieke factor 
van belang is, kan het zinvol zijn 
dat we een voorzitter leveren 
voor een belangrijke commissie. 
Op het moment dat een wethou
der door de raad benoemd 
wordt, houdt zijn raadslidmaat-
chap op. Althans als hij bij de 

verkiezingen als raadslid geko
zen is. De vrijgekomen zetel 
wordt opgevuld door de eerst
volgende op de lij st. Wethou
ders hoeven echter geen raads
lid te zijn of op de kieslijst te 
taan . Ze hoeven zelfs niet in de 

gemeente te wonen waar ze 
wethouder worden. Dit is aan de 
raad om te beslissen. Bij de 
raadsvergadering waar de wet
houders benoemd worden, is dit 
een gelegenheid om je stem te 
laten horen: als je iets wilt doen 
in de gemeentepolitiek moet je 
je gewoon verkiesbaar stellen. 
Op een rondreizend wethouders
circus zit niemand te wachten. 
Je stem kun je ook laten horen 
over het collegeprogram ma. Als 
dat een dichtgetimmerd en 
gedetai lleerd verhaal is, bete
kent dat de politieke dood in de 
pot. Ook de ondertekening van 
het programmama door college
fracties beperkt de zelfstandige 
opstelling van de raad. Aardig 
om hier een punt van te maken 
en te zien hoe serieus de coll e
gefracties het dualisme nemen. 

Nieuwe instrumenten 

Om de raad beter in staat te 
stellen tegengas te geven aan 
het co llege, zijn er nieuwe ge
reedschappen verzonnen. Na
tuurlijk blijven de gangbare 
bestaan. Moties en amende
menten kunnen gewoon wor
den ingediend met dit verschil , 
dat er voortaan geen mede 
ondertekenaars meer nodig 
zij n. Ook het recht van initia
tief en van interpellatie 
bestonden al, maar zijn nu in de 
nieuwe gemeentewet opgeno
men. Ook deze rechten gelden 
voor ieder individueel raadslid. 

De raad beslist of een interpel
latie toegestaan is. Nieuw zijn: 

• Het recht op ambtelijke 
bijstand voor de raad en 
voor ieder individueel 
raadslid 
De raad moet dit recht in een ver
ordening vastleggen, inclusief 
budget. Natuurlijk is het wel eens 
handig om ambtelijke bijstand te 
vragen, bijvoorbeeld bij een ini
tiatiefvoorstel. Er zal vooral door 
andere partijen veelvuldig 
gebruik van gemaakt worden en 
dus zal er een ruim budget voor 
geregeld worden. De SP doet in 
het algemeen zelf onderzoek 
buiten het gemeentehuis en dat 
blijven we natuurlijk doen. 

• Het mondelinge en schrif
telijke vragenrecht, gekop
peld aan een inlichtingen
plicht voor het college 
Schriftelijke vragen bestaan al. 
De termijnen waarbinnen het 
college of de burgemeester moet 
antwoorden, en hoe het monde
linge vragenrecht er uit gaat 
zien, moet de raad zelf regelen in 
het reglement van orde. Bijvoor
beeld een vragenuurtje in de 
raad of tijdens de rondvraag aan 
portefeuillehouders in de com
missies. Naast het vragenrecht 
komt er een actieve inlichtingen
plicht voor het college en de bur
gemeester (de passieve inlichtin
genplicht bestond al). Het college 
moet uit zichzelf alle inlichtingen 
verstrekken die de raad nodig 
heeft voor de uitoefening van 
zijn taak. Raad en college moe
ten afspraken maken over welke 
informatie en hoeveel. 

• Politieke verantwoor
ding, vertrouwensregels en 
politiek ontslag 
Als extra stok achter de deur 
van de inlichtingenplicht, wordt 
de huidige Gemeentewet op 
twee punten aangescherpt om 
een wethouder de wacht aan te 
kunnen zeggen. Wethouders 
kunnen niet langer bij de 
bestuursrechter in beroep gaan 
tegen ontslag door het opzeg
gen van het vertrouwen, en de 
afkoelingsperiode wordt af
geschaft. Als de raad een motie 

van wantrouwen heeft aan
genomen en de wethouder niet 
uit zichzelf opstapt, kan de raad 
hem onmiddellijk ontslaan. 

• Het recht van onderzoek 
(enquête) 
Elk raadslid kan een voorstel 
doen om een onderzoek in te 
stellen. De raad beslist daarover 
en benoemt de leden van de 
onderzoekscommissie (tenmin
ste drie personen, waarvan de 
helft raadslid) . Zo'n onderzoek 
mag alleen gaan over het 
gevoerde beleid van burgemees
ter en college. Het onderwerp 
moet duidelijk omschreven zijn, 
maar kan afhankelijk van de 
resultaten gaande het onder
zoek gewijzigd worden. Huidige 
en ex-wethouders, burgemees
ters, raadsleden, ambtenaren, 
leden van de rekenkamer, com
missieleden en deelraadsleden 
zijn verplicht aan het onderzoek 
mee te werken en als getuige of 
deskundige gehoord te worden. 
De commissie kan besluiten hen 
onder ede te horen. Het college 
is verplicht om de door de raad 
geraamde lasten voor een on
derzoek in de ontwerpbegroting 
mee te nemen. 
Naast dit zware middel kan de 
raad ook ad hoc-onderzoek 
instellen, bijvoorbeeld door een 
contra-expertise door derden te 
vragen over beleidsvoornemens 
van het college. Hierbij gelden 
geen wettelijke dwangmiddelen. 
De nieuwe gemeentewet schrijft 
ook een aangescherpte accoun
tantscontrole voor over de recht
matigheid van de uitgaven, even
als gemeentelijke rekenkamer
onderzoeken om het college
beleid beter te kunnen controle
ren, en een onderzoek naar de 
doeltreffendheid en doelmatig
heid van het gemeentelijk beleid, 
de gemeentelijke organisatie en 
het financiële beheer. 

• Gedragscodes 
Een extra instrument voor con
trole op het college (en de raad 
zelf) zijn op te stellen gedrags
codes. Bijvoorbeeld over decla
ratiegedrag, nevenfuncties, 
aannemen van geschenken en 
gebruik van gemeentelijke 
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voorzieningen voor privé-doel
einden. 

• De raadsagenda 
De raad stelt in het vervolg de 
agenda vast en bepaalt daarmee 
welke collegevoorstellen wan
neer behandeld worden. Het col
lege heeft zich daaraan aan te 
passen. In het reglement van 
orde moet door de raad gere
geld worden wie de concept
agenda maakt, bijvoorbeeld een 
presidium bestaande uit de bur
gemeester en de fractievoorzit
ters. De vaststelling van de 
agenda is het eerste punt bij de 
raadsvergadering. 

Voor ons geldt 
eens te meer: geen fractie 

zonder actie 

Hoe het dualisme in de praktijk 
uit gaan pakken weten we uiter
aard nog niet. Duidelijk is wel, 
dat wij als volksvertegenwoor
diger een voorbeeldfunctie 
hoog te houden hebben. We 
onderscheiden ons van andere 
partijen door veel onder de 
mensen te zijn en in en buiten de 
raad op te komen voor hun 
belangen. Onze werkwijze 
wordt in de vele studiedagen 
over het dualisme regelmatig 
ten voOFbeeld gesteld. Omdat 
we altijd al een koppeling 
maken tussen binnen- en bui
tenparlementair werk, hebben 
we een flinke voorsprong op de 
rest. Die voorsprong moeten we 
houden en als het even kan ver
groten. Dat betekent een nog 
sterker accent op ons uitgangs
punt geenfractie zonder actie. 

Wat betreft de nieuwe regels is 
de praktijk de beste leerschool. 
Van belang voor het voeren van 
radicale oppositie is, dat we de 
spelregels door en door kennen. 
Het college zal er immers alles 
aan doen om zo min mogelijk 
last te hebben van de raad, en 
zal daarbij al snel kunnen reke
nen op de onvoorwaardelijke 
steun van de collegefracties. 
Ondanks dat wij niet op het dua
li sme hebben zitten wachten, 
zal het immers aan ons zijn om 
de boel op scherp te zetten. 
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