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W.DIK 

Besluitvorming binnen D-'66 in het licht van het 
rapport van de Commissie Hoofdstructuur 

Ri.Jksdienst (Commissie Vonhoff) 

De situatie 

'Aan de orde is amendement 6487. Wil de indiener 
toelichten? Nee? Hoofdbestuur? 

Het Hoofdbestuur ontraadt het amendement 
meneer de voorzitter. 

Stemcommissie? 

In stemming komt amendement 6487. Wie is 
voor? Wie tegen? Wie onthoudt? 

Amendement 6487 is verworpen.' 

En daar ging voor de zoveelste keer een zorgvuldig 
opgebouwd amendement tenonder in het congres
geweld. Een amendement bijvoorbeeld, waarmee 
een swE1-werkgroep trachtte nog de essentie te red
den van maanden studie en schrijfwerk, nadat con
densatie door de programmacommissie en een aan
tal te elfder ure ingediende amendementen van in
dividuele congresgangers hun verwoestend werk 
dreigden te doen. Of een amendement waarmee en
kele perifere afdelingsleden trachtten een in hun re
gio brandend onderwerp in de belangstelling te 
krijgen. Vergeefs als een door overmaat aan papier 
vermoeid congres het stadium van blindelings vol
gen van het HE-standpunt bereikt heeft en het HE er 
niets in ziet. 

Zijn dit op zich dan fouten? Neen, binnen de nu 
in D '66 geldende structuur heeft eenieder binnen be
paalde spelregels het recht amendementen in te die-

werkgroepen en de democratie wordt gediend door 
de stem die telt. 

Het HE bereidt zich zo goed en zo kwaad als dat 
gaat voor op de in te nemen standpunten en géén 
congres is verplicht de (lok)roep van het HE te vol
gen. Vl/aarom dan toch de toenemende onvrede? 

Problematiek 

r. Kan het HE zich wel afdoende voorbereiden? 
2. Kan een congresdeelnemer zich voldoende in de 

te verwachten problematiek verdiepen? 
3· En zo niet, is er tijd om hem adequaat en in balans 

voor te lichten? 
4-Hoe met alle niet-congresgangers?2 Voelen zij 

zich toch betrokken bij het wel en wee van hun 
partij? 

5· Wie verzorgt nu eigenlijk de input van een con
gres, bijvoorbeeld de vast te stellen onderdelen 
vanbeleids-of verkiezingsprogramma? 

Het HE? Dat verlaat zich (terecht) op de program
macommissie. Deze organiseert de teksten, schrijft 
ze zelf of herschrijft die van anderen geheel of ge
deeltelijk. Ze is daarbij uiteraard afhankelijk van 
wat ze in handen krijgt en van de specifieke deskun
digheid in haar eigen midden. 

D '66 worstelt met een toenemende complexiteit, 
als partij en in vrijwel al zijn samenstellende en bij-

nen. Daarbij bestaat géén voorkeursposi.tie voor behorende instituties. Op zichzelf is daar niets 
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vreemds aan, het is min of meer een normale ont
wikkelingsgang. Er zijn echter twee elementen die 

er een wat specifiek karakter aan geven: 
-de ontwikkeling voltrekt zich in een stormachtig 

tempo en structuren blijven daar per definitie bij 
achter; 

-de democraten hebben een over-ontwikkeld ge

voel voor doorzichtigheid en controleerbaarheid 
en dat is, hoe fundamenteel juist ook, grotendeels 

strijdig met efficiënte bestuurbaarheid in een cri
sissituatie. 

De besluitvorming op een congres werd door mij als 
voorbeeld en inleiding gebruikt. Maar het pro
bleem van de vervreemding dringt zich in snel tem

po overal op: 
-hoe kan een hoofdbestuurslid uit een (perifere) re

gio doeltreffend meebesturen wanneer het fysiek 
onmogelijk is op voldoende terreinen actief te zijn 

om tot zinvolle beslissingen te komen? Via goede 
probleemstelling door de vak-HB-leden?3 Als die 
al toekomen aan het schrijven van heldere en be
knopte notities bij de te behandelen agendapun

ten, dan ontstaat er minstens een berg papier voor 
elke vergadering (nu al per vergadering ca. een 

pond) die voor de gemiddelde vrije tijdsbestuur
der praktisch niet door te nemen valt. Dus ont
staat een vergelijkbaar beeld met dat in de aanhef 

van dit artikel: het HB volgt in vele gevallen het 
DB. 

Zo kan ik doorgaan met het functioneren van af

delingen, regio's, de swB, de fi·usterende relaties tus
sen HB, kamerfracties en werkgroepen: iedereen 

werkt als een paard, ongeveer in de richting van het 
goede doel en slikt welgemeende maar verkeerd uit
gepakte adviezen en ondersteuning. Maar steeds 
vaker struikelen velen languit en geïrriteerd over 

hoeveelheden dubbel verricht of in het geheel niet 
verricht werk, waarbij kostbare energie door gebrek 

aan doelmatige coördinatie verloren gaat. Bij gebrek 
aan (andere) klare thema's besteedt een bestuur 

dan onevenredig veel tijd aan zijn financiële pro
blemen\ want 'dat is tenminste concreet!' en de we
zenlijke zaken blijven liggen of worden terug ver
wezen naar groepen of erger, individuen die dan 
plotseling wél het mandaat krijgen dat ze wellicht 

allang hadden moeten hebben. 
Wie mij tot hiertoe gevolgd is, moet zich niet aan 

de indruk kunnen onttrekken dat hij een en ander 
vaker gehoord heeft. Binnen D '66 wellicht, maar 
ongetwijfeld (ook) er bui ten: de vergelijking met de 

problematiek van de bestuurbaarheid en de contro
leerbaarheid en de geloofwaardigheid van hetstaats
apparaat dringt zich onweerstaanbaar op 

D'66 heeft het rapport-Vonhoffbegroet als een 
uiterst welkome studie over verdergaande demo
cratisering van de overheid. De democraten riepen 

al jaren om gegraven kanalen, bij het bestuur be
trokken burgers, openbare lichamen op menselijke 

maat en wat dies meer zij. Hoe duidelijker de taken 
en bevoegdheden, hoe beter de controle. Ik kijk 
naarzo'n reactie als naar de vlucht van een boeme

rang: vanuit eigen gelijk geworpen, scheert hij drei
gend over het hoofd van de overheid, zoemt instem

mend langs de rijkscommissie en knalt daarna luid 
op de reeds zo organisatorisch gepijnigde schedel 

van de werper, i.c. D '66. 

Wat zegt de commissie Vonlw.ff? 

Op pagina r 3 van het rapport staat: 'Het algemene 
beeld dat hieruit naar voren komt, is dat door het 

niet goed functioneren van de delen van het politiek
bestuurlijke stelsel de rijksdienst steeds zwaarder 
wordt belast. Ditzelfde geldt in het bijzonder voor 

de mensen die in de rijksdienst de voornaamste po si
ties bekleden. Deze overbelasting heeft op zichzelf 
weer tot gevolg dat de organisatie van de departe
menten niet goed werkt en dat het vermogen ont

breekt om daarin de noodzakelijke verbeteringen aan 
te brengen. Dit gebrek aan bestuurskracht vermindert 
de kwaliteit van het bestuur en zo is de vicieuze cirkel 

weer gesloten. 
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Dit beeld kan op een groot aantal aspecten van 
het functioneren van de rijksdienst verder worden 
aangescherpt: 
-steeds meer signalen over maatschappelijke pro

blemen komen op de rijksdienst af (eisen en ver
langens op deelgebieden). Keuzen welke onder
werpen wel en welke niet op de agenda komen, 
worden onvoldoende systematisch overwogen. 
Als problemen eenmaal op de agenda zijn geko
men, is er onvoldoende politieke greep op het zoe
ken naar samenhangende oplossingen voor die pro
blemen; 

-advisering door externe adviesorganen geschiedt 
vooral op deelgebieden. Overheid en maatschap
pelijke organisaties weten redelijk wat ze aan el
kaar hebben, doch dat geldt alleen voor deze deel
gebieden. Zicht op het totaal ontbreekt nagenoeg 
geheel; 

-decentralisatie van rijkstaken komtslecht op gang, 
dit levert veel frustratie op en hoge bestuurlijke 
kosten; 

-organen in de top van de rijksdienst zijn zwak ge
organiseerd, worden geteisterd door onduidelijk
heden over bevoegdheden, zijn zwaar overbelast 
en missen overzicht over het totaal; 

-belangrijke instrumenten als wetgeving, planning 
en financiering zijn slecht op elkaar afgestemd, 
hetgeen verbrokkeling en gebrek aan zicht van 
burgers op het beleid in de hand werkt; 

-organisatie- en personeelsbeleid zijn in de rijks
dienst zwak ontwikkeld en niet berekend op de 
eisen van een dergelijke grote organisatie; 

-evaluatie van resultaten van beleid wordt nage
noeg niet verricht'. 

Lezen we hier (vrijwel) overal voor 'de rijksdienst' 
'het partijbestuur' of 'de partij-organisatie', dan 
zijn we weer terug bij ons onderwerp. 

Voor n'66 komt daar overheen nog de saus van 
het 'enthousiaste amateurisme': de vele bevlogen 
vrijwilligers met het heilige moeten, waarmee he-

laas, oh mirabele dictu, maar al te vaak de overge
voelige lange tenen samengaan. Wie veel vrije tijd 
en veel energie om niet steekt in een schone zaak, 
vindt het vaak uiterst moeilijk kritiek op zijn doel
matigheid en aanpak te accepteren. 

Wat stelt de rijkscommissie voor haar gebied in 
hoofdlijnen voor en wat valt daar voorD '66 mee te doen? 

Het is uiteraard niet mijn bedoeling het complete 
model van 'elk kent de laan' als een muts over het 
hoofd van democráten '66 te trekken. Maar er zijn 
teveel parallellen om de schoenen die ons passen 
niet haastig aan te trekken (p. r 5 e.v. van het rap

port): 

a. Partij-organisatie en omgeving 
-verbeter de participatie door voor het partijbeleid 

belangrijke doch zwakke signalen te versterken; 
-vergroot het anticiperend vermogen van de partij

organisatie door een versterking van de rol van 
algemene en specifieke adviesorganen; 

-beperk het aantal adviesorganen, dat zich over 
één aspect uit moet spreken; 

-pas de werkwijze van de Algemene Leden Verga
dering aan ter versterking van de nadruk op sa
menhang en afweging, ten koste van details en deel
beslissingen; 

-laat de ALV haar eigen functioneren regelmatig 

onderzoeken5 ; 

-maak duidelijke werkafspraken tussen partijlicha
men enHB; 

-ontlast de centrale partij-organisatie zover moge
lijk door delegatie naar regio's en afdelingen en. 
voor taken die daarvoor niet geschikt zijn naar 
functionele deelgebieden; 

-onderzoek met name de afstoting van allerlei rou
tinematige zaken naar 'ondernemingsachtige 
structuren' (binnen het ledenbestand!). 
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b. Organisatie van de partij 
-versterk het HB als besluitvormingsargaan voor de 

partij-organisatie als geheel, vooral door verbetering 
van de systemen van afweging; 

-verklein de omvangvan het HB, bijv. door cluster

vorming voor regio's; 

-actualiseer beleids- en verkiezingsprogramma 

door het onderbouwen volgens geplande studie en 

verslagleggingvan actiepunten, die in een bepaal

de periode hun beslag zouden moeten krijgen. Dit 

als mobilisatie voor de partij en als steun voor de 

fracties; 
-onderzoek de 'vak'-verdeling van het HB en richt 

deze zo in dat de voornaamste beleidsterreinen 

bestreken worden. Evenzo naar het programma 

toe voor 'belendende percelen' als SWB en PSVI; 

-maak voor elk beleidsgebied de voorzitter of één 

van de vice-voorzitters verantwoordelijk en voeg 

er een penningmeester aan toe. Wanneer dan nog 

twee regio HE-leden een specifieke rol krijgen per 

deelgebied, ontstaan deelbesturen met een ge

biedsmandaat op besluitvormings- en financieel 

terrein; 
-zorg in elk geval voor de beleidsgebieden6 : bin

nenlandse politiek; buitenlandse politiek; finan

ciën; partij-organisatie: extern (afdelingen, re

gio's), intern (bureau, personeelsbeleid); coördi

natie met fracties, adviesraad, swB. 

c. Bestuursinstrumentarium 
-verbeter de structuur van de samenwerking tussen 

programmacommissie en SWB-werkgroepen door 

het sectiecoördinatiemodeF van de swB óók in de 

andere organen door te voeren, zodat per onder

werp tot een gebundelde, gecoördineerde en in de 

tijd bewaakte aanpak wordt gekomen; 
-laat deze gecoördineerde groepen8 tevens het voor

portaal zijn voor alle andere bijdragen op dit be

leidsterrein vanuit de partij; 
-regel de besluitvorming over deelgebieden per 

deelcongres, nadat alle potentiële deelnemers en 

geïnteresseerden kennis hebben kunnen nemen 

van de stofwaarover besloten moet worden. 

PLANNING 

-ontwikkel een voortschrijdende programmering 

en bewaak met name de onderlinge samenhang; 

-laat per beleidsgebied, zowelorganisatorisch ( H B) 

als politiek-inhoudelijk (PcjswB) per kwartaal 

rapporteren. 

FINANCIERING 

-zorg voor een mee1jarenraming; 

-bewaak per deelgebied, met de gedelegeerde ver-

antwoordelijkheid geschetst als boven. 

PERSONEEL 

-door, in samenhang met het algemeen organisa

tiebeleid, met 'raden' per deelgebied te opereren 

zoals bovengeschetst, wordt het aanmerkelijk een

voudiger om personen te selecteren die geschikt 

zijn voor opvolging9 ; 

-bevorder een grote mate van mobiliteit tussen ver

schillende partijonderdelen met name centripe

taal en centrifugaal, zodat enerzijds 'regenten' en 

anderzijds 'randstadcentrering' wordt vermeden. 

INFORMATIE 

-verbeter de coördinatie van de informatievoorzie

ning: het Documentatie en Infocentrum D '66 zal 

een centralere en agressievere rol moeten gaan spe
len als producent en bewaker van de informatie

stromen. 

d. Veranderingsstrategie 
-laat een afzonderlijke werkgroep geleidelijk in de 

komende twee jaar de voorgestelde aanpassingen 

initiëren, implementeren en begeleiden volgens 

één samenhangende strategie. 
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Hoe gaat dat er nu uitzien? 

Hoewel gedeeltelijk in het voorgaande te voorschijn 
komende, lijkt het dienstig de verschillende struc
turen waarin gewerkt zal gaan worden nog eens on
der de loupe te nemen. 

HetHB 
Vijfhoofdbeleidsgebieden dus, met de (vice-)voor
zitter aan de leiding, en zinvol aangevuld tot een 
beleidsteam. Daarvan wordt dan ook deel uitge

maakt door regio-RB-leden, wier taak daardoor 

meer specifieke inhoud krijgt naast hun regiobe
lang. J\!l.m. vijfregionale clusters: noord, oost, zuid, 

west en midden met twee vertegenwoordigers per 
cluster. 

In de vergadering alleen punten van samenhang 
en afweging, onderbouwd door vooraf geprodu
ceerde notities (dat gebeurt nu al voor een deel, 
maar moet bindend worden). 

Een en ander leidt dan gemakkelijker tot vereniging 

van standpunten vooraf en dus tot vereenvoudiging 
van de lobby-procedures op een congres. Is geen 

vereniging mogelijk, dan doet de democratie zijn 
werk; de discussie wordt op de ALV gevoerd, maar 
dan wel met bestudeerde voorkennis van elkaars 
zienswijze en de AL v beslist. 

Wat is de waarde van de mededeling voorafdat 
'het HB iets overneemt of verwerpt'? Ik ben van me
ning, dat we aan de stelling moeten dat die waarde, 

behalve voor zware politieke beslissingen (Marker
meer, kerncentrales, lange afstandraketten etc.) 

twijfelachtig is. Ik grond dat op het feit dat het HB 
niet in staat is, nu niet en in de nieuwe structuur 
niet, om grondig en deskundig een onderbouwd 
standpunt over van alles en nog wat te hebben. Het 
HB moet dat dan ook overlaten aan de bovenge
noemde beleidssecties voor wat betreft de voorberei

dingen aan de AL v sec voor wat betreft de beslissing! 

Zaken van bureau beheer, personeelsbeleid, fi- De ST1VB 
nanciën etc. niet méér dan tweemaal perjaar in het 

HB. 
Coördinatie naar overige delen van de organisa

tie (het vijfde gebied) is dan niet meer een onder

ontwikkeld sluitstuk, maar een volwassen beleids
terrein. 

DeAL V 
Wie zich via motie of amendement over welk onder
werp dan ook wil uitspreken, komt (ook nu) in een 

voorportaal. Alleen is dat nu de rapportagecommis
sie en wordt het in de voorgestelde structuur de be
treffende beleidssectie, gevormd door PC en swB
sectie. Dit vergt weliswaar een iets langere tijds
spanne vóór het congres maar heeft twee in het oog 

springende voordelen: 

-de eventueel betrokken werkgroep neemt tijdig 
kennis van andere inzichten en kan daarop inspe
len, met indieners; 

-de indiener kan nader gehoord worden. 

De Stichting Wetenschappelijk Bureau zal zich 
naast haar min of meer autonoom politiek-weten

schappelijk onderzoek nog sterker dan nu via de 
beleidssector planmatig en gecoördineerd moeten 

richten op het geleidelijk onderbouwen van de pro
grammapunten van D '66. Dit leidt dan tevens tot de 

door haar zelf zo gewenste samenhang tussen het 
werk in werkgroepen voor fracties, voor de pro
grammacommissie en ten behoeve van op die ter

reinen liggende nota's. 

Tenslotte, maar niet tenminste 

De niet-congresganger! Hij staat nog in de kou, o.a. 

omdat zo'n parallel bij Vonhoff c.s. niet voorkomt 
of het zou de ambtenaar moeten zijn die stug door

werkt, standpunten produceert maar zich zelfnooit 
buigt over de politieke implicaties van zijn arbeid. 

We kunnen nooit naar congressen met de meer
derheid der leden. Vroegere commissies over be-
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sluitvorming (Van Eerkom c.s. in 1978) hebben al 
uitvoerig betoogd dat trapsgewijze mandatering10 

niet strookt met de opvattingen over democratie 
binnen D '66. Hoe komt dan hij/zij, die niet wil of 
niet kan, aan zijn invloedsgerief? 

Een positieve ontwikkeling ligt in deelcongressen 
per beleiästerrein. Het is niet nieuw in D '66, het 
heeft het bezwaar van sectoraal denken, het is duur, 
maar het vergroot de besliscapaciteit en dus het 
aantal deelnemers aan de besluitvorming. 

Ik zie echter méér in een verdere uitbouw van de 
sectie-gedachte naar de regio's toe, en wel als volgt: 
wie echt zèlf wil meebeslissen over de belangrijke, 
partij-politiek bepalende onderwerpen: hij/zij ko
me naar de ALV. Maar als het gaat over verkeer en 
vervoer, milieu, belastingen, de PLO, kortom issues 
op sectieterreinen, laat dan de afdeling/ (sub )regio 
de belangstelling én de deskundigheid van zijn le
den peilen en kanaliseren. Geheel in lijn met wat 
hierboven gezegd is over een vergaande decentra
lisatie is het m.i. mogelijk dat méér dan tot nu toe de 
leden hun invloed weerspiegeld zien in de door hen 
via afdeling of regio ingediende voorstellen, nota's, 
moties en amendementen. Het is het overwegen 
waard deze uitspraken te voorzien van de relatieve 
getalssterkte waarmee ze tot stand kwamen: 'de ver
gadering van de afdeling Y (aanwezig 6o leden) is 
vanmening (met 50 tegen 8 + 2), dat diteen zinvol 
voors tel is'. 

Absoluut wegen en tellen kan moeilijk (vereist 
bijna een notaris) maar als vingerwijzing voor 
Pc/ swB-sectie is het alleszins bruikbaar. 

Kortom: wie derwaarts gaat, ontmoet óók voetangels en klem
men, maar smaakt wellicht het genoegen van minder chaos, 
overspanning en frustratie. 

Noten 

I. Gebruikte afkortingen: 
AL v -Algemene Leden Vergadering 
DB -Dagelijks Bestuur 
HB -Hoofd Bestuur 
Pa - Programma Commissie 
PSVI- PolitiekScholingsen VormingsInstituut 
SWB -Stichting Wetenschappelijk Bureau. 

2. Een gewoon congres wordt door zo'n 6oo- I ooo mensen be
zocht. Een congres met een 'spannend' onderwerp (kernwa
pens!) door I 5ooman (en vrouw, PEAD!). Dat is 5 à 10% van 
de leden! 

3· Vice-voorzitter organisatie, secretaris organisatie; vice-voor
zitter politiek, secretaris politiek; secretaris buitenland, pen
ningmeester(s), publiciteits-coördinator. 

4· De lezer gelieve niet te denken dat n.m.m. financiën onbe
langrijk zijn. Maar een HB (of swB) dat bij een vergader
agenda met I 5 tot 25 punten, waaronderpolitiek belangrijke, 
meer dan 2 uur over geld praat, heeft zich onvoldoende voor
bereid. 

5· Congresgangers klagen regelmatig over de inadequate be
sluitvorming en 'dragen het HB daarop voorstellen ter ver
betering in te dienen'. Waarom niet een commissie uit het 
Congres? 

6. Hoewel de vakplaats publiciteitscoördinator de laatste jaren 
met verve vervuld is, is zij m.i. een verfijning door alles heen, 
die slechts tijdens campagnes tot groter belang stijgt. 

7. Het algemeen bestuur van de swB kent vijf secties met ieder 
twee bestuurders: welzijn, economie, buitenland, ruimtelijke 
ordening en bestuurlijke en juridische zaken. 

8. Zo'n groep wordt dus gevormd door: 

-twee SWB-bestuursleden J 
-twee PO-leden met een vaste voorzitter. 
-een betrokken HB-lid 
-een betrokken adviesraadlid 

g. Het is nu een vrijwel structureel verschijnsel dat het HB maan
den moet lobbyen om zijn voornaamste functies bezet te krij
gen. 

r o. Sommige partijen kennen het afgevaardigdensysteem, waar
bij afdelingsleden naar gelang van hun getal naar gewesten 
afvaardigen en die weer naar congressen. De heer X heeft 7 I I 

stemmen! 


