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Samenwerking tussen PvdA en 
VVD op lokaal niveau 

Inleiding 
Een verschijnsel dat zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling mag ver
heugen, is dat van de samenwerking tussen PvdA en VVD op plaatselijk niveau. 
Aan dit fenomeen is op verschillende plaatsen aandacht gewijd. Uit februari 1982 
dateert het artikel van J ochems 1, van meer recente datum zijn de bijdragen van 
Derksen c.s. 2 , van Van der Heyden 8, en in het septembernummer van Bestuurs
forum. Déze bijdrage is geschreven met een tweeledig oogmerk: in de eerste plaats 
wordt een feitelijk overzicht van de samenwerking tussen VVD en PvdA op plaat
selijk niveau gegeven; vervolgens wordt getracht d0 oorzaken van de samenwerking 
op te sporen. 
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De periode 1978-1982 
In deze periode was in de volgende 36 ge
meenten een coalitie aan het bewind van 
VVD en PvdA: Abcoude, Beilen, Blari
cum, Borculo, Brouwershaven, Delft, 
Delfzijl, Deventer, Dwingeloo, Echteld, 
Eelde, Emmen, Gieten, Gorssel, 's-Grave
land, Havelte, Hoogblokland, ldaardera
deel, Kedichem Landsmeer, Leiden, Le-

lystad, Maasdam, Norg, Numansdorp, 
Oostzaan, Rolde, Ruinen, Schelluinen, 
Sleen, Slochteren, De Wijk, Zuidlaren en 
Zweeloo. 
Van deze gemeenten telden er 26 minder 
dan 10.000 inwoners, vijf tussen de 10.000 
en 20.000, één tussen de 20.000 en 50.000, 
drie tussen de 50.000 en I 00.000 en één 
gemeente meer dan 100.000 inwoners. 

1 G. Jochems- VVD-PvdA: romance of gedwongen huwelijk? In: Lokaal bestuur, februari 
1982, pp. 3 t/m 8. 
2 W. Derksen e.a.- Zakelijke samenwerking van PvdA en VVD in het lokaal bestuur. In: 
Socialisme en Democratie, jg. 1982, pp 424 t/m 433. 

" F. J. van der Heyden in CDActueel van 11 september 1982. 
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De situatie na de gemeenteraadsverkie
zingen van 1982 
Het CDA is nu uitgesloten door een coali
tie van VVD en PvdA in 47 gemeenten. 
Het zijn de volgende: Beemster, Beilen, 
Beverwijk, Blaricum, Brouwershaven, Bu
ren, Dalen, Dwingeloo, Eelde, Eenrum, 
Gasselte, Gieten, 's-Graveland, 's-Graven
deel, Havelte, Hellevoetsluis, Hoogblok
land, Hooge en Lage Zwaluwe, Idaarde
radeeL Kedichem, Krimpen aan de Lek, 
Landsmeer, Leiden, Lekkerkerk, Mon
nickendam, Moordrecht, Mijnsheerenland, 
Norg, Numansdorp, Oostflakkee, Poortu
gaal, Purmerend, Rolde, Ruinen, Schel
luinen, Schiedam, Schoor!, Slochteren, 
Stolwijk, Vledder. Wassenaar, Wester
bork, Wieringen. Winschoten, Zuidlaren, 
Zutphen en Zweeloo. 
Van deze gemeenten zijn er 35 met minder 
dan I 0.000 inwoners. drie tussen de 10.000 
en 20.000, zeven tussen de 20.000 en 
50.000, één tussen de 50.000 en 100.000 en 
één gemeente boven de I 00.000 :nwoners. 

In vergelijking met 1978 hebben zich een 
aantal verschuivingen voorgedaan. In de 
volgende gemeenten, waar het CDA in 
I 978 nog participeerde in het college van 
B. en W., is het nu vervangen door VVD 
of PvdA: Beemster, Beverwijk, Buren, 
Gasselte, 's-Gravendeel, Hooge en Lage 
Zwaluwe, Lekkerkerk, Monnickendam, 
Moordrecht, Purmerend, Schiedam, 
Schoor], Vledder, Wassenaar, Wieringen 
en Winschoten. In een aantal andere ge
meenten daarentegen, waar het CDA in 
1978 buitengesloten werd, is het nu terug
gekeerd in het college van B. en W.: Ab
coude, Blaricum, Delft, Delfzijl, Gorssel 
en Maasdam. 

Uit het bovenstaande cijfermateriaal kun
nen reeds enige (voorzichtige) conclusies 
worden getrokken. In de eerste plaats is 
er een significante procentuele stijging te 
zien in het aantal betrokken gemeenten 
( ± 30 % ). Overigens betreft het nog 
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slechts een gering gedeelte van de Neder
landse bevolking (± 4% ). Vervolgens 
blijkt dat verreweg de meeste PvdA-VVD 
coalities voorkomen in betrekkelijk kleine 
gemeenten (± 70 % ). Ten derde: het is 
geen vaststaand feit, dat het CDA- een
maal buitengesloten zijnde- de volgende 
keer ook buitengesloten blijft. Jn de vierde 
plaats moet bedacht worden dat een groot 
aantal van de betrokken gemeenten in de 
provincie Drenthe ligt; in I 978 waren dat 
er 15, in 1982 zijn het er 14. Daarenboven 
zijn het gemeenten die op de zandgrond 
liggen, en waar het CDA electoraal erg 
zwak staat (gemiddeld ± 20 % met een 
uitschieter naar boven in Beilen). De oor
zaak van de permanente afwezigheid van 
het CDA in de colleges van deze kleine 
gemeenten moet onzes inziens verklaard 
worden door de doorwerking van de Af
scheiding van 1834 tot op de huidige dag. 
In een gemeente als Vries bijv. deed het 
CDA voor het eerst zijn intrede in het 
college van B. en W. in I 978! Tenslotte 
attenderen we op de omstandigheid dat 
PvdA-VVD-coalities in zuivere vorm be
zuiden de grote rivieren vrijwel onbestaan
baar zijn. De oorzaak hiervan zal onge
twijfeld gezocht moeten worden in de 
grootte van het CDA, waardoor het als 
coalitiepartner moeilijk gemist kan wor
den. 

Oorzaken van de samenwerking 
VVD-PvdA 
Er zijn vele verschillende oorzaken aan te 
wijzen voor coalitievorming van VVD en 
PvdA op lokaal niveau. Hierboven werd 
reeds gewezen op de historisch gegroeide 
situatie in vele zanddorpen in de provincie 
Drenthe. Een volgende factor kan gelegen 
zijn in de geringe electorale aanhang van 
het CDA in de betreffende gemeente; in 
zulke gevallen kan er beter een daad
krachtig meerderheidscollege gevormd 
worden zonder het CDA. 
Zijn de beide bovengenoemde factoren 
objectief van aard te achten, veel subjec-
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tiever is het complex van factoren, dat 
met personen in het CDA te maken heeft. 
Hieronder valt in de eerste plaats de gene
ratiekloof op die in vele gemeenten be
staat tussen CDA-vertegenwoordigers 
enerzijds en representanten van PvdA en 
VVD anderzijds: meestal is het leeftijds
verschil aanzienlijk. Dit heeft weer ge
volgen voor de wijze van politiek bedrij
ven; aan vele CDA-vertegenwoordigers is 
de ideologisering van de jaren '70 op 
lokaal niveau volstrekt voorbijgegaan. 
Met deze factor hangt het gebrek aan 
kwaliteit samen; niet in alle gevallen 
wordt door het CDA geselecteerd op basis 
van kwaliteit, maar op basis van beroeps
matig functioneren in de samenleving. 
Geëist wordt een vertegenwoordiger uit 
de vakbeweging, uit de werkgeversorgani
satie, uit de middenstand etc., waarbij een 
dergelijke handelwijze verdedigd wordt 
door er op te wijzen dat dit rechtstreeks 
voortvloeit uit het karakter van het CDA 
als volkspartij. Hier nu is een levensgroot 
misverstand in het spel; het zijn van volks
partij brengt slechts met zich dat niet uit
sluitend voor de belangen van één bepaal
de klasse opgekomen wordt, doch dat de 
verschillende belangen op een geïntegreer
de wijze naar voren gebracht worden; de 
eis van 'beroepsmatige vertegenwoordi
ging' is in wezen een corporatieve eis en 
hoort mitsdien in het CDA niet thuis. 
Rechtstreeks voortvloeiend uit deze factor 
is het veel gehoorde verwijt van VVD- en 
PvdA-zijde dat het CDA slechts aan be
langenbehartiging doet, en niet aan poli
tieke afweging. Dit verwijt wint nog aan 
gewicht nu in een tijd van economische 
neergang een zodanige afweging noodza
kelijker wordt dan ooit. 
Het gebrek aan kwaliteit uit zich even
eens op een aantal andere terreinen. Zo 
gebeurt het wel dat het CDA zichzelf 
wegmanoevreert door bij de college-on
derhandelingen te overvragen bijv. met 
betrekking tot het aantal wethouderspos
ten. Ook wordt men wel buiten het college 
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gehouden door een volstrekt gebrek aan 
onderhandelingsbekwaamheid. Wat de 
eerste factor betreft, moet opgemerkt wor
den dat een gedeelte van het CDA-kader 
zich nog gedraagt alsof het zetelaantal der 
christen-democraten nog even groot is als 
twee decennia geleden, een gebrek aan 
politiek inzicht dat in toenemende mate 
desastreuze gevolgen heeft. 
Als andere factoren, betrekking hebbende 
op personen, kunnen nog genoemd wor
den: de wijze van oppositie voeren die als 
te destructief ervaren wordt (bijvoorbeeld 
in een vorige periode in Leiden); de daar
mee gepaard gaande persoonlijke tegen
stellingen die een toetreding tot het college 
van B. en W. onmogelijk maken (bijv. 
Leiden). Tenslotte is er dan nog het ver
wijt van onbetrouwbaarheid, dat door 
andere partijen gemaakt wordt. Overigens 
past hier een kanttekening: werd het CDA 
in 1978 in Gorssel uitgesloten omdat het 
onbetrouwbaar heette, in 1982 werd het 
weer toelaten tot B. en W. Was de on
betrouwbaarheid toen plotseling verdwe
nen óf was hij er nooit geweest? 

Tenslotte is er een derde categorie facto
ren die rechtstreeks uit de doeleinden van 
het CDA voortvloeien. In een aantal ge
meenten wordt de totstandkoming van 
een college-akkoord bemoeilijkt door in
houdelijke verschillen tussen CDA en 
VVD/PvdA In Enschede bijvoorbeeld 
bleek fundamenteel verschil van mening te 
bestaan met betrekking tot de te voeren 
politiek op het terrein van de soft drugs. 
In Leiden en Delft werden de college
onderhandelingen bemoeilijkt door de eis 
van VVD en PvdA tot een preferentiële 
behandeling van het openbaar onderwijs. 
Een volgend verschilpunt ligt in de eis tot 
democratisering van de bijzondere instel
lingen. Het CDA is weliswaar voorstander 
van die democratisering, maar niet door 
middel van overheidsingrijpen zoals VVD 
en PvdA voorstaan. 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

Tenslotte 
Bij nadere overdenking van de samenwer
king VVD en PvdA rijzen enkele vragen. 
In de eerste plaats of het CDA aan de 
bovengenoemde oorzaken iets kan doen. 
Ten dele is dat inderdaad het geval. Het 
is van eminent belang dat de generatie
kloof opgeheven wordt en dat het semi
corporatieve karakter van de kandidaat
stelling verdwijnt. Een stoot in de rich
ting van het eerste kan gegeven worden 
door de opheffing van het fusieprotocol; 
dit is indertijd ingesteld niet ten detrimen
te, maar ten faveure van de partij. Werkt 
het verstarrend, dan zal het gezien moeten 
worden als een middel, anders als een doel 
in zich. 
De derde categorie oorzaken - die, welke 
met het CDA als zodanig te maken heb
ben - valt moeilijk weg te nemen. Het is 
zelfs de vraag of dit zou moeten. Een 
partij hoeft zich niet bezorgd te maken, 
indien ze haar programma op wezenlijke 
punten verdedigt en daardoor in de oppo
sitie terechtkomt. Een reden tot bezorgd
heid ligt meer in de geringe electorale aan
trekkingskracht van dat progr:1mma. 
Tenslotte resteert de vraag naar de lande
lijke consequenties van de lokale samen
werking tussen VVD en PvdA. Van een 
landelijke conspiratie om het CDA op 
lokaal niveau te weren is géén sprake; in 
de gemeenten zijn het plaatselijke factoren 
die een grote rol spelen. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/83 

155 

Is nu - zo luidt de volgende vraag - een 
doorwerking van deze lokale situatie naar 
het landelijk niveau te verwachten? Naar 
ons oordeel op korte termijn niet. Dit zou 
echter kunnen veranderen indien ook lan
delijk meer de nadruk zou komen te lig
gen op immateriële zaken zoals onderwijs 
en welzijn, en minder op de sociaal-econo
mische problematiek. Een tweede reden 
tot waakzaamheid ligt in het persoonlijke 
aspect: indien de personele samenstelling 
van de CDA-fractie enerzijds in signifi
cante mate zou (gaan) afwijken van die 
van VVD- en PvdA-fracties anderzijds 
kan dit verreikende gevolgen hebben voor 
de coalitievorming op landelijk niveau. 
De invloed van persoonlijke verhoudingen 
in de politiek dient niet onderschat te 
worden: programmatische verschillen 
kunnen overbrugd worden door goede 
persoonlijke verhoudingen. In dit verband 
dient ook de Des lndes-groep met argus
ogen bekeken te worden. 
Onze algemene conclusie luidt dat er 
reden is tot bezorgdheid, dat waakzaam
heid geboden is, en dat het CDA zelve 
een gedeelte van de gesignaleerde oorza
ken kan wegnemen. 


