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Professorenpraat 

In een kleine wereld hebben bescheiden dingen vaak 

grote impact" Als een omroep overweegt 'commer

cieel te gaan', is dat groot nieuws ... in Hilversum. De 

rest van hetland blijft nuchter: een storm in een 

glas water. Zo was het rapport van de staatscommis

sie Elzinga letterlijk 'the talk of the town' in het bin

nenlands bestuur. Nederland was niet geschokt. 

Natuurlijk niet. ., 
In onze polder is de 'ijskastfunctie' van onderzoek 

breed bekend. Krijgt een voorstel geen meerderheid? 

Een bureau doet onderzoek. Breekt de pleuris uit 

over onstuimig declaratiegedrag? Een commissie 

brengt tijdwinst. Wordt de gekozen burgemeester 

een breekpunt in een kabinetsformatie? We stellen 

een staatscommissie in. Ondertussen wordt het kabi

net gevormd. En zo kon het gebeuren dat een selecte 

groep professoren en burgemeesters (inderclaad: 

geen enkel raads- of statenlid) onder Ieiding van een 

Groningse hooggeleerde een dik rapport mocht 

schrijven over de lokale democratie. 'Zo dood als een 

pier', constateerde de commissievoorzitter. En dus 

moest het helemaal anders. Dat vonden ook de drie 

CDA-ers in de commissie. Triomfantelijk trompetter

de Elzinga in een van zijn interviews: 'Voor het eerst 

sinds Abraham Kuyper zijn er drie CDA-leden die 

hebben gekozen voor de herziening van de 
Kroonbenoerning.' Van harte! En nu rnaar hopcn dat 

lk denk van niet. Ik maak meer raadsvergaderingen 

mee dan menig lid van de staatscommissie. Laat ik 
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raadsleden straks" net als Kamerleden nu- hun toe

vlucht moeten nemen tot recordpogingen schriftelij

ke vragen stellen. Maakt dat het raadslidmaatschap 

a an trekkelij ker? 

In Nederland bestaat een uniek samenspel tussen 

burgemeesters en relatief stevige wethouders. Van 

Wibaut tot Heerma: dat konden ze alleen doordat ze 

gezaghebbende !eden van de raad waren. Wie wet

houders wegknipt uit de raad, schept een Ielijk legi

timatieprobleem. Aanvankelijk wordt dat misschien 

spannend om te zien. Maar a! snel ontstaat natuur

lijk de roep om een krachtig bestuurder: een recht

streeks gekozen burgemeester die gewoon zijn eigen 
hulpburgen1eesters kiest. Zo'n functionaris gedijt 

meerderheid van eigen !<leur. Dat zal ongetwijfC!d 

een aardverschuiving geven in de Nederlanclse poli-
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bet helpt. 

Ik denk Vdll niet. Ik nLJak nll'l'r raadsvL·rg~lderingcn 

nH'L' dan menig lid van de staatscon1n1issie. L~1at ik 
eerlijk zijn: ik ben niet altijd onder de indruk. En 
ook ik ben bezorgd over de werfluacht van politieke 
partijen. En over de clalende opkomst bij verkiezin
gen (al doen we het internationaal gezien lang niet 

slecht). Maar ik ben verbaasd over het gemak waar

mee Elzinga's gereedschapskist ook in onze kring 

wordt beschouwd als oplossing voor fundamentele 

problemen. Dualisme is het antwoord. Maar wat was 

het probleem ook weer? 

Het rapport bevat een reeks bevoegdheden die in de 

meeste gemeenteraden a! lang bestaan: het recht van 

amendement en van initiatief, een gemeentelijke 

rekenkamer, een recht van interpellatie en zelfs van 

enquete. Weinig nieuws (op de laatste na). Het wordt 

pas interessant om deze bevoegdheden secuur vast te 

leggen als ze niet meer vanzelf spreken. En dat is 

precies water gebeurt wanneer de gemeenteraad het 

besturen moet overlaten aan het college. 

Daar ligt de kern van het rapport: de raad houdt op 

bestuur te zijn. De wethouders besturen, de raad 

stelt slechts verordeningen en begrotingen vast en 

beperkt zich verder tot de controle. Dat zal betere 

debatten opleveren, hoopt de commissie. Waarom 

eigenlijk? De Haagse dualistische praktijk bewijst 

dagelijks het tegendeel. lk voorspel het gemeentelij

ke torentjes-overleg een fantastische toekomst. De 

belangrijkste winst van formele dualisering is dat 

het allerlei openbare raadsbesluiten verplaatst naar 

de besloten collegekamer. Voor wie is dat goed? 

Onbegrijpelijk dat de kranten schrijven over een 'ver

sterking van de positie' van de raad. Ik ben bang dat 

natuurlijk hct bcste in een twec~partijensystcetn: {~c~n 

nH_·enlerheid v~tn eigc.._•n kleut·. Dat z~d ongct\vijt<._·id 

een aardverschuiving geven in de Ncc\erlanclse poli
tielc Die is binnen tien jaar te regelen. Maar voor wie 

is da t goed'? 
Wat was het probleem ook weer'? Dualistische stel

sels met gekozen burgemeesters in het buitenland 

worden zelclen meer gewaarcleerd dan ons gemeente

bestuur. Nederlandse burgemeesters zijn gek genoeg 

juist populair omdat ze geen politicus zijn: niet wor

den gekozen. Wie werkelijk het lokale bestuur wil 

redden, mag niet blijven hangen in structuur-ingre

pen. Die moet zorgen dat het ergens over gaat. Dat 

vraagt om meer buclgetten en bevoegdheden op 

gemeentelijk niveau. En om lokale en landelijke poli

tici die daarmee om kunnen gaan. 

De structuurvoorstellen van de staatscommissie 

bevatten een bekende valkuil: als er problemen zijn, 

verander je de organisatie. Een glanzend theoretisch 

model ziet er altijd beter uit dan de doffe praktijk. 

Vee! te vaak blijkt de herstructurering vervolgens 

niet te helpen: de inhoud en de cultuur zijn niet 

meeveranderd. Struc:tuur-ingrepen hebben de char

me van een groepsportret: je kunt jezelf aanwijzen 

in het nieuwe schema. Modelbouw is ook een stuk 

simpeler dan de aanpak van fundamentele proble

men. Dat maakt vee! reorganisaties verleidelijk en 

vruchteloos tegelijk. Abstracte professorenpraat. 

Weinig gevoel voor het lokale bestuur. Timmeren 

aan het 'Huis van Thorbecke' is natuurlijk niet 

taboe. Maar het is aileen zinvol als het nieuwe 

gebouw er beter uitziet dan het huidige. Van het 

voorliggende bouwplan ben ik nog niet overtuigd. 
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