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De betrokkenheid van de burger bij zijn gemeentebestuur is 
in de meeste gevallen niet echt om over naar huis te schrijven. 
De opkomst bij verkiezingen neemt af, evenals de bereidheid 
van mensen zich in partijverband met de (plaatselijke) politiek te 
bemoeien. Om aan deze problemen het hoofd te bieden werd in 
september 1998 de commissie Elzinga ingesteld. Haar opdracht: 
onderzoeken hoe een dualistisch bestuursmodel - dat wil zeggen 
een structuur waarin niet de gemeente, maar het college van 
B en W het hoogste orgaan is - de lokale democratie kan 
versterken. De voorstellen van Elzinga worden binnenkort in de 
Kamer besproken en zullen naar alle waarschijnlijk praktijk worden 
vanaf de raadsverkiezingen van maart 2002. 

praktijk is, is nog geen reden 
om daar maar meteen een regel 
van te maken', reageert Kant. 
'Daarmee pas je je aan een on
gewenste ontwikkeling aan, in 
plaats van met een echte oplos
sing te komen.' 

schuwt Kant, ' raadsfracties, 
wees alert op alles waar de raad 
aan macht inlevert. Ga de dis
cussie aan met de andere par
tijen en laat je niet op afstand 
zetten.' 

'Als raad en college min of 
meer tegenover elkaar komen te 
staan, zullen we méér gebruik 
moeten maken van de instru
menten die ons nog wel ter be
schikking staan,' zegt raadslid 
Piet de Ruiter uit Leidschen
dam. 'Dus vragen stellen, inter
pelleren, noem het maar. We 
moeten ervoor zorgen, dat het 
college echt achter de vodden 
wordt gezeten en dat binnen de 
bestaande verhoudingen de po
sitie van de raad zo sterk moge
lijk blijft.' De Ruiter vreest een 
nog grotere vergadercultuur. 'In 
het nieuwe model zullen raads
commissies voorgezeten wor
den door raadsleden. Ik voorzie 
hierdoor nog meer vergaderin
gen en overlegjes.' 

'Het is natuurlijk niet het sys
teem dat de kloof tussen burger 
en politiek veroorzaakt,' zegt 
SP-Kamerlid Agnes Kant, 'Het 
probleem is de rol van de poli
tieke partijen in de praktijk. Een 
systeemwijziging lost niets op. 
Sterker nog: ik voorspel dat de 
kloof alleen maar zal groeien.' 
In een discussie in de Partijraad 
concludeerde de SP vorig jaar 
dat de gemeenteraad het hoog
ste orgaan moet blijven. De raad 
als baas in de gemeente is de 
beste voorwaarde voor een di
recte band tussen de kiezers en 
de lokale volksvertegenwoordi
gers. Het feit dat die band nu 
vaak ontbreekt, wordt geenszins 
opgelost door de voorstellen 
van de commissie Elzinga. 

Ook het voorstel om wethou
ders van buiten de gemeente
raad mogelijk te maken zal eer
der tot méér dan minder afstand 
tot de kiezer leiden. Hiermee 
wordt immers de weg vrij ge
maakt voor 'rondtrekkende ma
nagers ' die hun diensten aan
bieden zonder affiniteit met de 
gemeente en haar bewoners. 
Kant: 'De clou biervan is dat 
men niet op de kieslijst hoeft te 
staan, niet bereid hoeft te zijn 
zich als lid van de gemeente
raad voor de burgers in te zet
ten, maar wel als wethouder ge
parachuteerd kan worden.' 

Monisme, dualisme 

Als argument hiertégen wordt 
vaak aangevoerd, dat in veel ge
meenten het college van B en W 
in feite de zaken al afregelt en 
de raad op zijn best een contro
lerende functie heeft. Zoveel zal 
er dus niet veranderen. 'Het feit 
dat de dualisering eigenlijk al 
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hoe zit het ook alweer? 

De beslissing over de dualise
ring van de lokale politiek ligt 
in Den Haag. De raad heeft 
hoogruit iets te zeggen over de 
detail-invulling. 'Maar,' waar-

In het monistisch stelsel Is 

de gemeenteraad het hoog

ste orgaan. Het college van 
B en W is ondergeschikt 

aan de raad en ontleent zijn 

bevoegdheden aan de be

sluiten van de raad. Kort
weg: raad beslist, college 

voert uit. 

Dualisme wil zoveel zeggen 

dat de bevoegdheden van 

raad en college beiden in de 

wet zijn vastgelegd. Het 

college krijgt dus - forse -

eigen bevoegdheden, los 
van de raad. In dit model 

mak~n wethouders geen 

Spanning• 17 juli 2001 

deel uit van de raad. For

meel heerst nu op gemeen

telijk en provinciaal niveau 

het monisme, en landelijk 

het dualisme. In de praktlik 

is die scheiding echter mln
der scherp. In veel gemeen

ten heeft het college de 
zaakjes allang afgeregeld 

voordat ze in de raad be

sproken worden, en kan de 

raad op zijn best nog wat 

controleren. 

Een uitgebreider verhaal 
over monisme en dualisme 
Is te vinden in de Spanning 
van januari 2000. 




