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T.DE GRAAF 

De raad en de regent 
Over de aanstelling van de burgemeester 

I. Inleiding 

Het vraagstuk van de gekozen of benoemde bur
gemeester dateert reeds van de vorige eeuw. De 

Grondwet van 1848 bepaalde in artikel 139 dat 
de voorzitter van de gemeenteraad door de Ko
ning werd benoemd. De memorie van toelichting 
bij het ontwerp van deze bepaling vermeldde 
onder meer dat de keuze van de voorzitter aan de 

Koning was opgedragen 'omdat de zuiverheid en 
volledigheid van het stelsel vorderen, dat aan het 

hoofd van dit coll ege, mede deel uitmakende een 
schakel van den keten der uitvoerende magt, een 

commissaris des Konings zijn geplaatst'.l 
Het benoemingsrecht van de Koning ka n mede 

worden gezien a ls een voortzetting van het sy
steem uit de Franse tijd , waarin de burgemeester 
een sterk van het centraal bestuur a fh ankelijke 
functionaris was. Tegen juist deze centrale be

ïnvloeding van het lokale bestuur is sinds 1848 
steeds verzet gerezen. Na enkele decennia sti lte 
laaid de discussie over de positie van de bur

gemeester met de geboorte van 0'66 weer hoog op. 
n'66 pleitte voor een rechtstreekse verkiezing van 
de burgemeester, de commissaris der Koningin en 
de minister-president. Wat de burgemeester be
treft vond dit pleidooi voor directe democratie na 

enkele jaren gehoor bij de PVDA en nog iets later 
bij psp en PPR. 

Op basis van voorstellen van de taatscommissie 

Cals-Donner stelde de regering-Den Uyl in het 
midden van de jaren zeventig voor de benoe
mingskwestie te deconstitutionaliseren, zodat bij 

gewone wetgeving over verkiezing of benoeming 
nader kon worden besloten. Deze gedachte, mede 

ingegeven door de idee van differentiatie naar de 
grootte van gemeenten, kreeg geen steun in de 
Tweede Kamer, die bij meerderheid het centrale 
benoemingsrecht als 'een vast ankerpunt '2 in de 

Grondwet wilde laten staan. Achterhoedegevech
ten van 0'66 en PVDA leverden niets op, zodat bin

nenkort het ontwerp-Grondwetartikel 7.8 van 
kracht wordt, regelende dat burgemeester en com
missaris der Koningin bij koninklijk besluit wor
den benoemd. De strijd om de democratische ver
nieuwing op constitutioneel vlak lijkt te zijn ge-
treden en verloren. De rechterflank van de Ne

derlandse leeuw heeft vooralsnog weten te voorko
men dat de verfoeilijke gekozen burgemeester zijn 

intrede maakt in ons staatsbestel. 
Toch dienen pleidooien voor een gekozen bur

gemeester met de nieuwe Grondwet niet te ver

stommen. De aandacht voor de democratische po
si tie van de burgemeester kan levendig worden ge
houden, enerzijds vanwege de ontwikkelingen op 
het gebied van de inspraak, anderzijds omdat juist 
nu weer publikaties het licht zien, waarin staats

rechtelijke vernieuwingen worden aanbevolen. 3 

Totdusverre is echter de gekozen burgemeester 
nog niet voor het voetlicht verschenen. 
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Samenvallend met de instelling van een staats

com missie die ook de positie van de burgemeester 
onder de loep zal nemen, is ook binnen 0'66 geluk
kig weer in teresse ontstaan voor de gekozen bur
gemeester, getu ige een injanuarijl. gehouden stu
diedag. Dit artikel, waarin de door de raad geko
zen burgemeester word t verdedigd, wi l een bijdra
ge aan de discussie zijn. 

2. De positie van de burgemeester anno 1982 

'Drie machten deelen de beslommeringen aan het 
bestuur der gemeente verknocht' schreef ooit Op
penheim. Eén daarvan is de burgemeester, een 
apart gemeentelijk orgaan, die een drieledig ta
kenpakket beheert: raadsvoorzitter, voorzitter en 
lid van het college en zelfstandig bestuurder. Als 
voorzi tter en lid van het college van B & w heeft 
de burgemeester de belangrijke beslissende stem 
bij het staken der stemmen in een tweede ronde. 
Vaak beheert hij, evenals andere collegeleden, een 
eigen politieke portefeuille. Artikel 129 lid I Ge
meentewet legt de burgemeester als collegelid een 
verantwoordingsplicht op. Gelijke verpli chting 
bestaat ook voor zijn functioneren als zelfstandig 
bestuursorgaan. Zijn belangrijkste taak daarin 
ligt in het handhaven van de openba.re orde. In 
gemeenten met meer dan 25000 inwoners heeft de 
burgemeester ook de algemene leiding, de organi
satie en het beheer van de gemeentepoli tie onder 
zich (art. 3 Politiewet). Ook een groot aantal an
dere wetten verlangt de expliciete medewerking 
van de burgemeester bij de uitvoering van aan de 
gemeente opgedragen taken, waarbij de bur
gemeester soms zeer grote discretionaire bevoegd
heden geniet. Als agent van het centrale gezag kan 
de burgemeester nog worden herkend in art. 76 
Gemeentewet. De hierin neergelegde verplichting 
om dG .ui tvoering van besluiten van het coll ege en 
de raad, die naar zijn oordeel in aanmerking ko
men voor vernietiging door de Kroon, te schorsen 

en voor te dragen voor vernietiging, word t in de 
praktijk zelden ofnooit geëffectueerd. 

De burgemeester is in zijn functie de afgelopen 
150 jaar aan ingrijpende veranderingen onderhe· 
vig gebleken. AI bleven formeel zijn taken en beo 
voegdheden sinds 1851 nagenoeg ongewijzigd, 
toch ontwikkelde de burgemeester zich van oor· 
spronkelijk als rijkscommissaris bedoelde functio· 
naris tot eerste gemeentebestuurder, man van de 
gemeente. Maatschappelijke evolutie heeft het ka· 
rakter van het overheidsoptreden in de loop van 
deze eeuw drastisch gewijzigd. Van de overheid, 
dus ook de lokale, wordt een grote en leidende rol 
in de beheersing en sturing van economische, cul
turele en sociale processen verwacht. De strakke 
scheidslijnen tussen rijks-regionale en plaatselijke 
overheid vielen door een verwevenheid van com
plexe belangen weg. In toenemende mate ook be
moeide de centrale overheid zich met het gemeen
telijk wel en wee. Voor de burgemeester bracht 
dit gevolgen met zich mee. Steeds vaker werden 
aan hem medebewindstaken opgedragen, waar
door zijn invloed in het plaatselijk belang derhalve 
evenredig toenam. 

Was de burgemeester aanvankelijk vooral ge· 
zágsdrager en 'burgervader', de laatste decennia 
zien velen hem meer als promotor, manager en 
coördinator van het gemeentelijk bestuur.4 De be
leidsmatige aspecten van het burgemeesterschap 
zijn sterk op de voorgrond getreden. Bovendien 
is de burgemeester door zijn leiding aan het ex· 
panderende ambtelijke apparaat een spin in hel 
web van de gemeentelijke bureaucratie geworden, 
welk beeld nog wordt ver terkt door zijn invloed 
op benoemingen van hogere ambtenaren. De bur
gemeester als promotor en manager is een gevolg 
van de complexiteit van bestuur en de toenemen· 
de tendens naar centralisatie. De burgemeester is 
voortdurend bezig om 'zijn' gemeente leefbaar te 
houden. Hij neemt het voortouw in de contacten 
met het rijk, dat wellicht hem a ls benoemde func-
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tionaris meer vertrouwt dan de wethouders, pro
beert nieuwe kansen te cheppen op het terrein 
van woningbouw, werkgelegenheid en sociale 
voorzieningen en treed t in overlegsi tuaties met an
dere gemeenten, rijk, provincie en particulieren 
vaak op als representant van de gemeente. Interes
ant is dat het overgrote gedeelte van de door Fa

ber in 1974 ondervraagde burgemeesters zichzelf 
in het college de grootste invloed toekent, hetgeen 
volgens henzelf te maken heeft met het voorzitter
schap en een betere informatievoorziening. 5 Een 
onderzoek van Derksen, 6 jaar later, leidde tot een 
zelfde conclusie. 6 

3. Burgemeester en politiek 

Sinds de gezagscrisis, eind jaren zestig, is de bur
gemeester als vertegenwoordiger van staatsgezag 
en dito waardigheid op de tocht komen te staan. 
De burgemeester is nog niet gemakkelijk in het 
dorp café aan te klampen, maar het aureool van 
de ambtsketen is in ieder geval bed uidende minder 
geworden: 'De vader is als autoriteit verdwenen 
en de burgervader verging het niet ander', aldus 
het Genootschap van burgemeesters in 1978, wel
licht met enige spijt in de pen. 7 

De burgemeester anno 1982 is haast per defini
tie een politicus die bestuurt en een bestuurder die 
politiek bedrijft. Het beleid rondom zijn benoe
ming heeft hierin een grote rol gespeeld. Het is 
sinds jaar dag bekend dat niet alleen de kundig
heid een belangrijk criterium i bij de beoordeling 
van kandidaten, maar ook en vooral hun politieke 
overtuiging. Politieke partijen eisen burgemees
ters op en claimen plaatsen, daarbij de voor hen 
gunstigste berekeningsmethoden aanwend end om 
te bewijzen dat zij in evenredig burgemeestersaan
tal terk zijn onderbedeeld. Indien men er nu van 
uitgaat dat de burgemeester een onpartijdige, 
neutrale bestuurder is, die slechts het 'algemeen 
belang' dient en zijn poli tieke voorkeuren niet 

door laat klinken in zijn optreden, lijkt deze par
tijenstrijd, zelfs uitmondend in passages in het re
geerakkoord, weinig betekenis te hebben. Maar 
politieke groeperingen verwachten, om met de 
Wiardi Beckman-stichting te spreken dat 'hun 
partijgenoot-burgemeester zijn politieke macht 
zal aanwenden om de verwerkelijking van de doel
stellingen van de partij een stap dichterbij te bren
gen'.8 Illustratiefvoor deze ontwikkelin~ is het feit 
dat in J 981 slechts iets meer dan een half procent 
van de Nederlandse burgemeesters geen of on
bekende politieke kleur heeft. Personen die eerder 
een politieke positie als wethouder of kamerlid be
kleedden, worden ook steeds vaker voor het ambt 
gerekruteerd en hebben daarin grotere carrière
mogelijkheden. 9 Burgemeesters zijn dus politici 
voor wie het bijzonder moeilijk zal zijn, zo zij het 
al willen, hun politieke geaardheid te onderdruk
ken. Het beleid dat een burgemeester voorstaat, 
zal altijd terug te voeren te zijn op de fundamente
le keuzen die hij maakt t.a.v. de inrichting van 
de maatschappij. 

4. Waarom een gekozen burgemeester? 

Alle argumen ten van voorstanders van de gekozen 
burgemeester zijn in wezen terug te voeren op het 
democratisch sentiment: elke bestuurder die poli
tieke verantwoordelijkheid draagt, behoeft een 
democratische legitimatie van hen over wie hij be
stuurt. Belinfante om chreefin 1966 het stelsel van 
kroonbenoeming als een paternalistisch overblijf
sel uit de tijd van Willem I, dat het gezag van de 
overheid bij een volwassen en kritische bevolking 
ondermijn1. 10 

Aan de gekozen burgemeester is in een werkelijk 
gedemocratiseerde samenleving niet te ontkomen. 
Zelfs zijns ondanks kreeg de burgemeester door 
de politisering van het lokale bestuur in de zeventi
ger jaren een politieke rol, waaruit niet te vluchten 
valt. De poli ti ering lijkt de gekozen burgemeester 
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als logisch sluitstuk te bevatten. Het programma
tisch regeren van meerderheidscolleges, in prak
tisch alle grote gemeenten sinds 1978 schering en 
inslag, dwingt de burgemeester ofwel op het twee
de plan ofwel tot het optreden als eerste wethou
der. 

Slechts in het laatste geval kan de gemeente zijn 
bekwaamheden uitbuiten. Noodzakelijke conse
quentie is dan zijn aanwijzing door de gemeente
raad. Daarmee wordt ook de politieke verant
woordingsplicht van de burgemeester gecomple
menteerd. Sinds 1969 legt de burgemeester over 
alle onderdelen van zijn beleid verplicht verant
woording af aan de raad. Een daadwerkelijke 
sanctie op deze verantwoording of het nalaten 
daarvan bestaat echter niet. Een ultimum reme
dium om het beleid van de burgemeester te ver
oordelen, ontbreekt. De gemeenteraad kan hem 
niet naar huis sturen en moet het doen met een 
halfzachte regeling die een rechtens niet afdwing
bare verplichting inhoud t. Een blote rechtsnorm 
verandert niet wezenlijk iets aan de onaantastbare 
positie van de burgemeester. De verantwoordings
plicht van art. [29 Gemeentewet moet dan ook 
worden gezien als een fictie, zolang daaraan geen 
sancties verbonden zijn. 

5. Een visie op de geko;;;en burgemeester 

Het principiële uitgangspunt van de democrati
sche legitimatie van de burgemeester dient ge
paard te gaan met een visie op zijn plaats en rol 
binnen het lokale bestuur. Ik meen dat ook bij ver
kiezing het staatsrechtelijk bestel zoveel mogelijk 
in tact moet blijven, deels omdat dit doelmatig
heid van het bestuur ten goede komt, deels omdat 
het huidige systeem historisch is gegroeid en een 
drastische omwenteling voor het gehele politieke 
bestel een aanpassing zou vergen die met veel in
spanning en pas na lange jaren tot stand zou ko
men. Om die reden al acht ik een rechtstreekse 

verkiezing van de burgemeester door de bevolki ng 
niet opportuun. Bij een verkiezing door de burgers 
van de gemeente ontstaat het levensgrote pro
bleem van de confrontatie van gemeenteraad en 
burgemeester. Beiden genieten een mandaat van 
de kiezers. De raadsfracties zijn door de kiezer ge
kozen op basis van hun programma's, de bur
gemeester eveneens, zeker in grotere gemeenten, 
waar burgemeesters politieke beleidspunten zou
den moeten presenteren om in de gunst van hel 
electoraat te komen. Om deze twee mandaten te
gen elkaar uit te spelen, zou een geheel nieuw stel
sel moeten worden ontworpen met een ontbin
dingsrecht van de burgemeester en een college dat 
niet langer uit door de raad aan te wijzen wethou
ders bestaat maar uit 'adjoints', door de bur
gemeester te benoemen en door hem te ontslaan. 
Dit presidentieel systeem zou bovendien een aan
slag betekenen op de macht en de invloed van de 
gemeenteraad, die immers, als de burgemeester 
zijn eigen mandaat en bevoegdheden heeft, zijn 

functie als hoofd van de gemeente zal verliezen. 
Een beter en gemakkelijker in te passen stelsel 

is dat van de door de gemeenteraad te benoemen 
burgemeester. Een door de raad aangewezen 
functionaris kan ui tstekend opereren in een gepo
litiseerde gemeente en is dan ook niet uit een poli
tieke context te isoleren. u 

Een door de raad gekozen burgemeester zou 
m.i. moeten worden aangesteld voor een ambtspe
riode van vier jaar, waarvan begin en einde 
samenvallen met de raadsverkiezingen. De aan
wijzing van de burgemeester zou dan ook moeten 
overeenkomen met de vorming van het colle
geprogramma dat de kandidaat di ent te onder
schrijven aangezien hij de eerst aangewezene is om 
dit uit te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk dat 
de burgemeester een vertrouwensrelatie, identiek 
aan die van de wethouders, met de raadsmeerder
heid geniet. Dit criterium zal een belangrijke rol 
moeten spelen in de sollicitatieprocedure. 
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De burgemeester weet zich dus gebonden aan 
de uitvoering van het 'regeerakkoord'. Hij dient 
te operen in een dualistische situatie: het college 
met de burgemeester aan het hoofd staat tegen
over de volksvertegenwoordiging, die als mandan t 
de beleidsui tvoering en -voorbereiding controleert 
en daaraan ook eventueel sancties verbindt. De 
raad zou hiervoor in de gemeen tewet in de gele
genheid moeten worden gesteld om de burgemees
ter en de wethouders om zuiver politieke redenen 
naar huis te sturen. De burgemeester zou zich in 
deze context sterk politiek profileren en optreden 
als eerste wethouder. De vraag is of hij dan zijn 
bestuursfunctie zou moeten combineren met het 
raadsvoorzitterschap. Tegenover het principiële 
bezwaar van een inbreuk op de zuivere mandaats
verhouding staat het praktische voordeel van een 
handhaving van deze koppeling: de burgemeester 
kan als niet-raadslid beter raadsvoorzitterzijn dan 
een willekeurig lid van de gemeenteraad, juist 
vanwege de relatieve afstand tus en hem en de 
raad. Als beroeps be tuurder zal hij ook meer be
kwaamheid hiervoor aan de dag kunnen liggen. 
Vooral in kleine gemeenten zou het bovendien 
weinig realistisch zijn om naast de burgemeester 
nog een aparte raadsvoorzitter aan te wijzen.I2 

Een door de raad aan te wijzen burgemeester 
hoeft niet noodzakelijkerwijze uit de gemeenteraad 
voort te komen . Er spreekt zelfs meer tegen dan 
voor. Men verengt de keuzemogelijkheden tot een 
onaanvaardbaar kleine ruimte. Het is daarbij zin
vol om het burgemeesterschap al apart beroep in 
stand te houden, met carrière- en cloorstroommo
gelijkheden. Gemeenten kunnen op die manier 
profiteren van de ervaring en deskundigheid die 
hun burgem ester eerder in kleinere plaatsen op
deed. Hierdoor wordt ook in zekere zin de mana
gersfunctie van de burgemeester gewaarborgd. 
Goede raad leden zijn nog niet altijd goede bur
gemeesters, zo min als dat geldt.voor het uitoefe
nen van het wethouder chap. Bestuurscapacitei-

ten zijn nu eenmaal niet inherent aan een goed 
functioneren als raadslid. Daarom moeten naar 
mijn mening zowel het wethouderschap (vooral 
in grote gemeenten) als het ambt van door de raad 

gekozen burgemeester worden opgesteld voor 
buitenstaanders. De burgem~ester behoeft daarbij 
geen ingezetene van de gemeente te zijn geweest. 

6. Gevolgen 

Niet denkbeeldig i de kans dat de managersfunc
tie van de burgemeester enigzins in het gedrang 
komt als deze laatste vooral op politieke gronden 
wordt aangesteld. Men acht dat uit het oogpunt 
van continuïteit een bezwaar.I3 Dit bezwaar lijkt 
te kunnen worden ondervangen door aan het bur
gemeestersambt het carrière-aspect te laten kle
ven. Buitendien bestaat er in elke gemeen te een 
deskundig ambtelijk apparaat, dat aan politieke 
controle onderhevig is. Wie bevreesd is voor een 
vergroting van de ambtelijke invloed bij de verkie
zing van de burgemeester, onderkent m.i. niet vol
doende het primaat van de politiek, eigen aan het 
gehele democratische stelsel. 

Een ander bezwaar dat regelmatig tegen de ge
kozen burgemeester wordt geopperd, is dat hij niet 
kan worden beschouwd als vertegenwoordiger 
van het rijksgezag. Di t zou gevolgen met zich mee 
kunnen brengen voor het takenpakket van de bur
gemeester en centralisatie in de hand werken. Wat 
'de medebewindstakerr van cle burgemeester be
treft, lijkt een raadsverkiezing geen consequenties 
te zullen hebben. De gemeentewet kent immers in 
art. 156 bij verwaarlozing van dergelijke taken een 
voorziening door de commissaris der Koningin, 
een regeling die in de praktijk overigens van wei
nig betekenis schijnt te zijn. De belangrijkste stok 
achter de deur voor de burgemeester is nu nog de 
sanctie van niet-herbenoeming. Bij een raadsver
kiezing zou art. 156 wellicht van meer betekenis 
kunnen worden, ware het niet dat een incapabele 
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burgemeester vermoedelijk ook niet op herverkie
zing door de raad behoeft te rekenen. Voor de ver
plichting van de burgemeester om dubieuze 
raads- en collegebesluiten te schorsen en voor te 
dragen voor vernietiging, zou een overheveling 
naar een andere instantie, bijv. Gedepuleerde Sta
ten, denkbaar zijn. Daarmee zou de greep van de 
hogere overheden op het gemeentelijk beleid, te
zamen met andere toezichtsregelingen, in vol
doende mate gegarandeerd zijn. 

De mogelijkheid van toenemende centralisatie, 
waarvoor velen bevreesd zijn,14 valt niet te ont
kennen, maar hangt m.i. vooral afvan de politieke 
kleur en gevoeligheid van de centrale bewindslie
den. Grotere invloed van de centrale overheid valt 
ook nu al te onderkennen, hetgeen niet zozeer ge
grond lijkt op wantrouwen jegens lokale bestuur
ders, maar op het model van de verzorgingsstaat. 
Centralisatie van het openbare ordebeleid, zoals 
Belinfante voorspelt1:;, zou mijns inziens niet ge
heel onwenselijk zijn, zeker niet bij ordeverstorin
gen van grote omvang met een politieke achter
grond. Het is nu al ondenkbaar geworden dat 
slechts de plaatselijke burgemeester terzake het 
beleid bepaalt en een zekere landelijke lijn in het 
politie-optreden zou tenminste grote verschillen 
naar gelang de plaats waar de ordeverst,oring zich 
voordoet voorkomen. 

Veel van de overige, in de li teratuur geopperde, 
bezwaren tegen de gekozen burgemeester lijken 
bij een aanwijzing van de gemeenteraad weg te 
vallen. De 'neutrale', 'onpartijdige' leidsman van 
de gemeente, zoals sommigen zich de burgemees
ter voorstellen, is ook nu al een fictie. Een raads
benoeming zal deze vermeende a-politieke hou
ding terzijde schuiven, maar niet het gevoel voor 
democratische verhoudingen. Wie bang is voor 
een partijdige raadsvoorzitter die raadsminderhe
den zal negeren, heeft een fundamenteel wantrou
wen in de democratische gezindheid van gekozen 
bestuurders. 

Een laatste bezwaar dat regelmatig opduikt, 
komt er op neer dat gemeenteraden niet geschikt 
zouden zijn om te oordelen over de capaciteiten 
die een burgemeester moet bezitten. De ervarin
gen met vertrouwenscommissies lijken echter op 
het tegenovergestelde te wijzen. Evenals nu het ge
val is bij de benoeming van de gemeentesecretaris 
zullen de Nederlandse gemeenteraden ongetwij
feld bij een burgemeester benoeming be effen 
welk belang hun gemeente heeft bij een daad
krachtige, deskundige en representatieve bur
gemeester. 

7 . inspraak bij Kroonbenoeming 

De formalisering van de door de raad benoemde 
burgemeester in de zin als hierboven beschreven, 
vereist een wijziging van zowel Grondwet als Ge
meentewet. Vooralsnog is hier weinig kans op, ge
zien de teksten van de nieuwe Grondwet en de ont
werp-Gemeentewet. We zullen het voorlopig 
moeten stellen met het recht van inspraak dat ge
meenteraden het laatste decennium hebben ver
kregen. Tot dusverre hebben we bij deze inspraak 
een goHbeweging kunnen waarnemen. Het begin 
daarvan werd gemarkeerd door de wijziging van 
de 'Instructie voor de Commissarissen des Ko
nings' in 197216, waardoor de gemeenteraden in 
de gelegenheid gesteld werden zich uit te laten 
over de eisen van bekwaamheid die aan een nieu
we burgemeester gesteld kunnen worden. De ge
meenteraad mocht de kandidaten wel 'en profil' 
schetsen maar niet 'en face'. Veel gemeenteraden 
twijfelden aan het nu t van deze marginale vorm 
van inspraak, soms wel 'profielschetserij' ge
noemd, omdat volstrekt onzeker bleef in hoeverre 
de Commissaris der Koningin met het inspraakre
sultaat rekening hield in zijn aanbeveling aan de 
minister. Niet zelden overigens verzandt de pro
fieldiscussie in onenigheid over de politieke kleur 
van de burgemeester. In het midden van de zeven-
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tiger j a ren brachten de door ministe r D e Gaay 

Fortma nn stilzw ij gend toegela ten experi men ten 
in verscheidene provincies met ve rtrouwe n 'com

missies de gemeenterade n di cht bij een recht va n 

aanbeveling. Via de kamerfrac ti especia li sten di e 

vaa k over uit. tekende info rma ti e beschikken, wer
den soll ici ta n ten ui tgenodigd voo r gesprekken met 

uit raadsleden samenges telde vert rouwe nscom

missies. Deze commissies beoordeelden de ka ndi
daten en brachten adviezen uit aan de commissa

ri . en, van wie een enkeling geestd riftig aan deze 

experimenten meewerk te door de so lli citanten 

aan te raden zich uit eigener beweging b ij de ge

meenteraad aan te meld en. l 7 Om red enen van 

uniformiteit in de procedures, maa r voo ra l om de 

landelijke politieke verdeling va n burgemees ters
po. ten, d pri vacy van sollici tan ten en d e door

st roming van zittende bu rgemees ters te bewaken, 

plaatste de Gaay's opvolge r, minister Wiegel, een 

rem op deze ontwikkeling. H et opereren van ver

trouwe nscommissies kon W iegel a ls a u to nome ac

ti viteit van de gemeenteraad ni e t uitba nnen, wel 

verplichtte hij , in zij n 'werkafspra ken ' met de 

ommissarissen va n [978, d e laa tsten om zich te 
onthouden van elke in termedia ire rol tussen olli 

citanten en gemeenteraad . 

Mini ter Wiegel wenste de insp raak van ge

meenterad en te beperken met het oog op de la nde

lijke politi eke ve rhoudinge n, de vertrouwelijkheid 

van de sollicita ti e en het door tromingsbeleid . 

Zijn opvolge r Van T hijn , a ltijd a l een wa rm voor-

tander van loka le inspraak, li et voo ral de ee rste 

ove rweging voor wat zij waa rd is. In zijn in a pril 

jl. ve rschenen nota Intensive ring insp raak bij de 

(her) benoeming van burgemees ters en de benoe

ming van commissarissen der K oningin18 heeft 

Van Thijn de ve rtrouwenscommis. ies in ere her

steld . Deze zu ll en in de toe komst 5 à JO door de 

ommi a ris geselec teerde kandida ten moge n be

oo rdelen, welke beoo rdeling mee moe t wegen in 

dc aanbeveling va n de commissaris aan d e mini -

ter. Wijkt de minister van het advies van de ver

trouwenscommissie a f, d an zal dit gemo ti vee rd 
worden tegenove r de commissie. 

Minister van Thijn heeft zowel in deze no ta a ls 

bij de beha ndeling va n de begro ting van zijn de
pa rtement in d ecember 1981 uitdrukkelijk aa n

gegeven d at intensivering van de inspraak haaks 

staat t.o.v. d e landelijke politi eke verdeling van 

burgemees terspo ten op basis va n evenredigheid 
naar de ge talssterkte van poli tieke pa rtij en in de 

T weede K a mer. Ik meen d a t dit ni e t enkel ee n 

terechte conclusie is, maar ook een juist ui tgangs

punt uit oogpunt van democra tisering en decen

tra lisa ti e. T ot dusverre zijn de landelijke politieke 

verhoudingen bepalend gewees t voor de politi eke 
kleur van burgemees ters. Op het benoemings

beleid van d e minister (in grotere gemeente het 

ka binet) hadden de frac tielobbiïsten da n ook een 

uiterma te gro te invloed ,19 welke het bes te ge

ad trueerd kan worden door de posi tie van 0'66. 

Indien nu de burgemees ter niet a ls ' hand van het 

go uve rnement', maar a ls plaatselijk po liticus 

wordt beschouwd , hetgeen ook uit de bemoeienis

sen va n de politi eke pa rtij en blijkt, is het princi

pieel onjuist zijn politieke kl eur te la ten a fh angen 

van landelijke politiek. Wie gemeentelijke a utono

mie hoog in het vaandel heeft staan, di ent toch 

te erkennen d a t lechts decentra le verhoudinge n 

aanwijzing mogen zijn voor de benoeming van een 

loka le bes tuurder. De nadruk di e politieke pa r

tij en leggen op democra tise ring en decentra lisatie 

lijkt oneige nlijk wannee r uit machtspoliti eke over

wegingen slechts rekening mag worden gehouden 

met pa rtij politieke evenred igheid. 

Wie ki es t voo r inspraak, ki es t voor 'communa
lisme' , hetgeen zoveel wil zeggen a ls: de poli ti eke 

overtuiging van de nieuwe burgemeester vindt 

zijn oorsprong in de plaat el ijke verhoudingen. 

Dit communa lisme breng t met zich m e da t kl ei

nere en middelgro te pa rtij en minder aa nspraak 

zullen krij ge n op burgemeesters. v v o en 0'66 bij-
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voorbeeld zullen er nauwelijk op mogen rekenen 
dat een raadsmeerderheid voorkeur uitspreekt 
voor hun kandidaten. Wie echter voorstander is 
van lokale beïnvloeding, ooit wellicht resulterend 
in verkiezing van de burgemeester, zal deze tol 
moeten betalen. 20 

Ondanks de grote sprong voorwaarts die de 
nota intensivering inspraak in het vooruitzicht 
stelt, is op de plannen van minister van Thijn wel 
het een en ander aan te merken. Zo heeft de minis
ter uit het oogpunt van bescherming van de ver
touwelijkheid zich beperkl tOL advisering van 
slechts enkele raadsleden. (de leden van de ver
trouwenscommissie) die geen ruggespraak mogen 
houden met hun fracties. Een wettelijk recht van 
aanbeveling dat Van Thijn als kamerlid nog met 

zoveel vuur verdedigd (1969) heeft, hoewel ook 
volgens de nieuwe Grondwet mogelijk, moeten 
wijken voor de privacy van de sollicitanten. Wie 
echter naar een publieke functie dingt, zal toch 
moeten aanvaarden dat het karakter daarvan 
consequenties met zich meebrengt. De nevelen die 
rond de benoeming in een dergelijk belangrijk po
litiek ambt worden opgetrokken, lijken niet in 
overeenstemming met de recente verworvenheden 
op het terrein van openbaarheid van bestuur. 

Een ander bezwaar tegen de minister:iële voor
stellen is daarin gelegen dat in elke gemeente, 
groot of klein, de vertrouwenscommissie slechts 5 
à [0 door de commissaris der Koningin aangedra
gen kandidaten kan beoordelen. Omdat het aan
tal sollicitanten in kleine gemeenten gemiddeld 
meer dan vijfmaal zo groot is als in grote gemeen
ten, betekent dit dat in grote gemeenten (bijna) 
alle kandidaten kunnen worden gehoord, in kleine 
gemeenten daarentegen slechts een gering gedeel
te. Deze rechtsongelijkheid beperkt de kleinere 
plaatsen behoorlijk in hun beoordeling en advise
ring, evenals het feit dat een tweede ronde met 
nieuwe kandidaten niet mogelijk zal zijn. 

Tenslotte houdtde minister, ondanks zijn inten-

ties, zoveel slagen om de arm (doorstroming van 
zittende burgemeester moet worden gecontinu
eerd, kwaliteitseisen gaan boven inspraakresul
taat) dat het hoogst onzeker is welk daadwerkelijk 
effect de nieuwe inspraakvormen zullen sorteren. 
Dat hangt ar van het percen tage van hel oordeel 
van de vertrouwenscommissie afwijkende benoe
mingen. Is de marge ruim dan leidt dit tol demoti
vatie bij gemeenteraden en herstel van de ondoor
zichtige, weinig verheffende politieke lobby in 
Den Haag. Blijft het percentage echter gering, dan 
lijken we in Nederland in navolging van buurland 
België op weg te zijn naar de - door de raad geko
zen - benoemde burgemeester, een ontwikkeling 
die het democratisch gehal te van het lokale be
stuur aanmerkelijk vergroot. 

eind april 1982 
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