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De lokale democratie in beweging 

Het decentralisatievraagstuk lijkt recentelijk aan belang 
te winnen. In de slipstream van de door D66 tijdens de 
Tweede Kamerverkiezingen van 1989 bepleite bestuur
lijke vernieuwing groeit tevens de aandacht voor het 
functioneren van lagere overheden. In dat proces loopt 
een groot aantal lijnen dat elkaar niet zelden kruist. Ik 
wil enkele daarvan noemen. 
Zo zal naar verwachting nog voor de zomer van 1991 
de parlementaire behandeling van de herziene Gemeen
tewet worden afgerond. De herziening van de Provin
ciewet laat iets langer op zich wachten maar zal in het 
verlengde van de Gemeentewet zijn beslag krijgen. 
Op basis van het regeerakkoord dat de Tweede Kamer
fracties van CDA en PvdA in 1989 hebben gesloten is 
daarnaast in het kader van de procedure voor de benoe
ming van burgemeesters de rol van de zogenaamde 
vertrouwenscommissies geëvalueerd. De minister van 
Binnenlandse Zaken heeft inmiddels 1 in een brief haar 
visie op de vervulling van burgemeesters vacatures en de 
rol van vertrouwenscommissies bij de Tweede Kamer 
neergelegd. 
Daarnaast heeft - naar verluidt - de bijzondere kamer
commissie voor staatkundige vernieuwing (cie.-Deet
man) het vraagstuk van de gekozen burgemeester op de 
agenda gezet. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het 
referendum. 
De gedachtenvorrning over deze beide kwesties is blijk
baar in een stroomversnelling geraakt na de gemeente
raadsverkiezingen van 21 maart 1990. De uitslagen van 
deze verkiezingen (grote nederlagen voor m.n. de "wet
houders"-PvdA), gekoppeld aan een teleurstellend op
komstpercentage (in de grote steden niet ver boven de 
50%) schiepen een klimaat, waarin de door het kabinet
Lubbers/Kok aangekondigde bestuurlijke vernieuwing 
al snel werd verbreed tot het gehele openbaar bestuur. 
Deze hernieuwde aandacht voor de gekozen burgemees
ter en het (voorshands lokale) referendum doet ove
rigens (hoe plezierig ook voor het tot voor kort in de 
woestijn roepende D66) enigszins wonderlijk aan, gelet 
op de wijze waarop de voorgaande kabinetten-Lubbers 
zijn omgegaan met de bevindingen van de commissie
Biesheuvel ten aanzien van dezelfde onderwerpen. 
Voorts wordt een aanpassing van de Politiewet voorbe
reid, waarin o.a. na een reorganisatie in het kader van 
een nieuw politiebestel aan 25 burgemeesters het beheer 
van de zogenaamde regionale korpsen zal zijn opge
dragen. 2 
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Tenslotte is, ondanks de tot dusver nogal vreugdeloze 
pogingen tot veranderingen in het binnenlandse bestuur, 
een serieuze discussie op gang gekomen over nieuwe 
vormen van lokaal bestuur: regiovorrning anders dan 
via de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ofwel de 
agglomeratieproblematiek. Na de rapporten van o.a. de 
commissie-Montijn, de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid en de Raad voor het Binnenlands 
Bestuur over de problematiek van de grote steden en 
mogelijkheden voor nieuwe vormen van verlengd of 
bovenlokaal bestuur, heeft het kabinet inmiddels een 
interimwet aangekondigd. 3 

De geërodeerde burgemeester? 

Dit zijn stuk voor stuk boeiende punten, die op zichzelf 
een nadere overpeinzing rechtvaardigen. Ik wil echter 
naar een kwestie, die in de zijlijn van deze ontwikkelin
gen veel aandacht heeft getrokken: de veranderende 
positie van de burgemeester. 
Een discussie over de positie van het burgemeestersambt 
is voor D66 relevant, aangezien deze partij thans enige 
gerechtvaardigde verwachtingen mag koesteren omtrent 
een meer d~n evenredige groei van het aantal door deze 
partij te bezetten burgemeestersposten. De vraag zou 
kunnen rijzen of deze inhaalrace, gelet op het toekomst
perspectief van dit ambt, nog wel zinvol is. 
Wat is het probleem? 
De als "gemeentekundige" bekend staande Leidse hoog
leraar bestuurskunde Derksen stelde in zijn oratie op 11 

Entourage voor een burgemeester; foto Wim van der Ende 

Idee66 nr. 6 1990 

I 



mei 1990 o.m. de vraag: heeft het burgemeestersambt 
zich overleefd?4 Met name de affaire-Smallenbroek 
(gemeente Smallingerland) acht hij blijkbaar symptoma
tisch voor de voortgaande uitholling van de positie van 
de burgemeester: hij mag geen politiek-gevoelige porte
feuilles meer beheren en evenmin als primus inter paris 
op de voorgrond treden. De "nieuwe burgemeester 
wordt een onzichtbare burgemeester." Nu de verborgen 
werkloosheid bijna nergens zo groot is als onder burge
meesters lijkt het einde van het burgemeestersambt in 
zicht. 
Door toedoen van de Groningse hoogleraar Staatsrecht 
Elzinga kwam de discussie pas echt goed los. Binnen 
één maand haalde hij viermaal op spraakmakende wijze 
de media over dit thema. 5 In niet mis te verstane be
woordingen werd de burgemeester onder wetenschap
pelijk vuur genomen: het burgemeestersambt heeft zich 
tot een sinecure ontwikkeld. 
Waarop is deze opvatting gebaseerd? 

De oprukkende wethouder 

Derksen en Elzinga (ik scheer ze voor het gemak over 
één kam) signaleren structurele veranderingen in de 
positie van de burgemeester. Zij wijten dit met name 
aan het collegevormingsproces en de portefeuilleverde
ling binnen het college, die een sterker (partij) politiek 
karakter hebben gekregen. Gemeenschappelijke noemer 
in deze ontwikkelingen is wat ik zou willen noemen de 
politieke bewustwording van de wethouder. 
Tot in de jaren zeventig bijvoorbeeld vertegenwoordig
den de wethouders primair het college in de eigen raads
fractie. Tegenwoordig opereren zij veeleer als vertegen
woordigers van hun fractie in het college. Daarmee gaat 
gepaard het toenemende verschijnsèl, dat aan burge
meesters geen inhoudelijke, zware beleidsportefeuilles 
meer worden toegedeeld. Steeds vaker lijkt hij te worden 
teruggedrongen op zijn wettelijke taken. De moderne 
wethouder interpreteert de huidige gepolitiseerde lokale 
democratie aldus, dat de politiek verantwoordelijke 
leden van het college de politiek gevoelige beleidstaken 
geheel op zich nemen. Daarin past niet meer een domi
nante invloed van door de Kroon benoemde burgemees
ters, die niet echt verantwoordelijkheid verschuldigd zijn 
tegenover de gekozen raad. In de sfeer van de coördina
tie van beleid en de promotie ligt nog wel een aantal 
mogelijkheden, maar het toenemende aantal neven
functies van veel burgemeesters illustreert dat ook daar 
inmiddels weinig vlees meer aan het bot zit. 
Deze - hier uiteraard zeer compact weergegeven - an
alyse vanuit de academie bleef uiteraard niet onweer
sproken. Uit burgemeestersland kwamen geluiden dat 
deze analyse "op drijfzand" berust. 6 Vooral de gesugge
reerde massale vlucht in bijbaantjes werd bestreden. 

Het einde van de burgemeester? 

Moeten we nu met Derksen aannemen, dat niets de 
uitholling van het burgemeestersambt kan stoppen en 
dat we thans het einde meemaken van een weinig meer 
voorstellende functie? 
De werkelijkheid gebiedt te erkennen, dat de gesigna
leerde crisisverschijnselen zich in waarschijnlijk toene
mende mate voordoen, vooral in de grotere gemeenten. 
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Tegen die achtergrond is het inderdaad wonderlijk en 
zelfs paradoxaal, dat 'de burgemeester de meest zorg
vuldig geselecteerde en hoogst betaalde lokale bestuur
der is en zelfs mede tot inzet wordt gemaakt van de 
bestuurlijke vernieuwing ("de gekozen burgemeester"). 
En wat is dan nog de zin van het noeste werk dat in de 
Tweede Kamer wordt verzet door de burgemeester
sposten-lobbyisten van de fracties? 
Ik meen echter, dat de conclusies van Derksen en El
zinga te stellig en te algemeen zijn geformuleerd. In de 
eerste plaats zijn er 672 zeer verschillende gemeenten en 
672 zeer verschillende burgemeesters: dat maakt genera
liserende uitspraken riskant. Het behoeft geen betoog 
dat persoonlijke kwaliteiten en factoren als gezag, ener
gie en karakter het algemene beeld in niet onbelangrijke 
mate nuanceren. 
In de tweede plaats wil het er bij mij ook niet in, dat in 
gemeenten tot pakweg 18000 inwoners, waar slechts 
twee part-time wethouders functioneren, geen gebruik 
wordt gemaakt van de burgemeester als professionele en 
enige full-time bestuurder. Sterker nog: ik sluit niet uit -
maar deze stelling steunt slechts op uiterst dunne empi
rische waarnemingen - dat burgemeesters van deze 
kleine(re) gemeenten niet zelden wat minder (zware) 
portefeuilles zouden willen beheren. 
Dit laatste is minder wonderlijk dan het lijkt. In deze 
kleinere gemeenten opereren formeel twee part-time 
wethouders met een part-time bezoldiging. Nu is het 
niet meer zo, dat dit type wethouders op vrijdagmiddag 
een uurtje op het gemeentehuis een collegevergadering 
bijwoont en wat stukken tekent. Maar in het merendeel 
van de gevallen mag worden aangenomen, dat geduren
de de helft van de tijd de burgemeester de portefeuilles 
van de wethouders waarneemt. Deze vaak noodge
dwongen rolverdeling ervaart de burgemeester van een 
kleine(re) gemeente niet zelden als een belemmering 
voor de ambitie om ook iets buiten het gemeentehuis te 
doen, 
Het uitoefenen van nevenfuncties kan om die reden niet 
zonder meer worden afgedaan als "vluchtgedrag". Voor 
een niet gering aantal burgemeesters leveren neven
functies immers extra prestige op, die met het oog op de 
verdere carrière van belang kan zijn. 
Een relevante ontwikkeling in dit verband is overigens 
wel, dat ook part-time wethouders zich bij de taakver
deling steeds vaker op de "zware" portefeuilles con
centreren. De rol van de burgemeester bij de collegevor
ming en de portefeuilleverdeling is langzamerhand ook 
in deze kleinere gemeenten geleidelijk aan verder gemar
ginaliseerd. 
Intussen schijnt op het ministerie van Binnenlandse 
Zaken een notitie over het functioneren van de burge
meester te circuleren. 7 Blijkens een globaal onderzoek 
zouden steeds meer part-time wethouders in kleine ge
meenten full-time politiek bedrijven, dankzij extra in
komsten via bijv. pensioen, uitkering of partner. Als dit 
de trend zou zijn, wordt het aanbod van potentiële 
wethouderskandidaten volledig gereduceerd tot perso
nen die niet (meer) actief zijn op de arbeidsmarkt. Dat 
lijkt me een minder aantrekkelijk perspectief. Los d1iar
van heb ik de indruk, dat het trekken van al te ver
gaande conclusies uit dit globale onderzoek op zijn 
minst voorbarig is. 
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Tussenbalans 

Op het verhaal van Derksen en Elzinga valt dus nog wel 
het een en ander af te dingen. De vraag of hun con
clusies empirisch voldoende gedragen worden is al door 
Faber gesteld. Wat hier van zij, ook ik blijf het voors
hands riskant vinden op dit punt generaliserende en 
stellige uitspraken te doen. Naar mijn inschatting ver
loopt het ontwikkelingsproces van de burgemeester in 
de kleinere gemeenten veel minder synchroon met de 
verschijnselen die in - veelal spraakmakende - gemeen
ten zijn waargenomen dan wordt gesuggereerd. Ik zou 
zelfs willen stellen, dat dat proces daar in niet onbelang
rijke mate van afwijkt. In ieder geval is onvoldoende 
aangetoond dat de gesignaleerde scherpe inflatie van het 
burgemeestersambt zich over de gehele linie voordoet. 
Dit alles neemt niet weg, dat zich ten aanzien van het 
burgemeestersambt in de grote(re) gemeenten een proces 
van uitholling voordoet. Op dat punt kan de analyse 
van Derksen en Elzinga onderschreven worden. Ook de 
burgemeesters zelf hebben op dit punt de aandacht 
gevestigd.8 Alvorens aan de orde komt, in hoeverre er 
perspectieven voor een bijsturing (gewenst) zijn, rij st de 
vraag of de wetgever zich bij de voorbereiding van de in 
1991 op stapel staande nieuwe Gemeentewet bewust is 
geweest van deze ontwikkeling en daarop eventueel 
heeft geanticipeerd. 

De nieuwe Gemeentewet 

In de nieuwe Gemeentewet9 wordt onderkend, dat de 
rol van de burgemeester in het gemeentebestuur aan 
veranderingen onderhevig is (geweest). De burgemeester 
heeft zich ontwikkeld tot een primair gemeentelijk or
gaan: 

" Hij is in vele gevallen de stuwende kracht in het 
gemeentebestuur, die mede vorm geeft aan de 
ontwikkelingen ter plaatse. Hiervan is met name 
sprake waar hij de enige full-time bestuurder is 
( .. . ). De burgemeester heeft .. .. een belangrijke 
inbreng in de besluitvorming binnen .. .. het ge
meentebestuur ( .. .. ). 
In een aantal gemeenten heeft de bewustwording 
van deze aspecten van het burgemeestersambt, 
gekoppeld aan het feit dat de burgemeester een 
benoemde, en niet een gekozen functionaris is, 
geleid tot een terugdringing van zijn rol in het 
college van burgemeester en wethouders ten gun
ste van de wethouders. In grotere gemeenten is 
een beperking van de portefeuille van de burge
meester tot zijn wettelijke taken en representatie, 
stimulering en coördinatie van het gemeentelijk 
beleid overigens veelal geboden omdat met die 
werkzaamheden reeds een volledige dagtaak is 
gemoeid ." . 

Gelet op de ook hier al eerder gememoreerde politise
ring van het gemeentelijk bestuur, en uitgaande van de 
in 1983 bij de Grondwetsherziening afgewezen gekozen 
burgemeester komt de wetgever - althans tot op dit 
moment - niet zo erg veel verder dan een verankering 
van d~ thans gehanteerde benoemingsprocedure van de 
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burgemeester in de Gemeentewet. Daarmee is veelal 
beoogd de inbreng van de raad in de vertrouwenscom
missie te waarborgen. 
Het is nog maar de vraag of de Kamerbehandeling van 
dit wetsvoorstel in 1991 tot meer openingen voor veran
deringen zal leiden. Het is ook nog maar de vraag of 
daar behoefte aan is. 

'Upgrading' van de burgemeester? 

Met Elzinga kan in zoverre worden ingestemd, dat 
elementen van de gesignaleerde crisisverschijnselen zich 
in meer of mindere mate in vooral grote maar deels ook 
in kleine[re] gemeenten [kunnen] voordoen. Ik zeg dit 
met opzet zo voorzichtig, gelet op de eerder geformu
leerde aarzelingen t.a.v. de validiteit van de gehanteerde 
analyse. 
Anders dan de weinig perspectief ziende Derksen (hier 
kunnen beide hoogleraren niet meer over één kam wor
den geschoren) meen ik met Elzinga dat de resultaten 
van dit veranderingsproces weinig aanleiding tot vreug
de geven. Het selectieproces dat aan burgemeesters
benoemingen vooraf gaat garandeert in een bevredigend 
aantal gevallen de aanwezigheid van meer dan gemid
delde politieke en bestuurlijke kwaliteiten . Het zou te 
betreuren zijn indien door een over de gehele linie con
sequent doorgezet proces van terugdringing van de 
burgemeester het aanwezige politieke en bestuurlijke 
talent niet zou worden aangewend. In het geval van 
kleine gemeenten waar de burgemeester als enige full
time bestuurder opereert, is deze consequentie zelfs 
absurd (maar ik gaf al aan dat deze situatie zich naar 
mijn waarneming zelden voordoet) . 
Langs welke weg(en) kan een herwaardering van het 
burgemeestersambt worden bereikt? Voor wie niet de 
kant van de gekozen burgemeester op wil lijken de mo
gelijkheden niet voor het oprapen te liggen. 
Zo meent Elzinga dat de bezwaren tegen het beheer van 
beleidsportefeuilles door burgemeesters overdreven zijn. 
De Kroonbenoeming maakt de politieke controlerelatie 
tussen burgemeester en raad weliswaar uitzonderlijk (er 
bestaat wel een inlichtingenplicht, maar geen sanctie), 
maar er bestaan in zijn ogen voldoende andere middelen 
om de burgemeester tot een effectieve politieke verant
woording te brengen. Als uiterste sanctie zou b.v. de 
portefeuille weer aan de burgemeester kunnen worden 
onttrokken. Het enige perspectief voor de burgemeester 
ligt dan in de ontwikkeling naar een vooral in PvdA
kringen voorgestaan "eerste wethouderschap" . 
De vraag rijst of dit een realistisch perspectief is. Derk
sen merkte al terecht op, dat de roep om zwaardere 
portefeuilles voor de burgemeester politiek "een achter
haalde zaak" is .10 Daarvoor is de portefeuilleverdeling 
in de huidige constellatie inderdaad teveel een kwestie 
van de wethouders onderling geworden. Bij dit laatste 
aansluitend: het is niet primair aan de raad de burge
meester portefeuilles af te nemen als een politieke stok 
achter de deur voor de politieke verantwoording. Het is 
naar mijn oordeel een illusie te menen, dat met dit type 
sancties (vgl. b.V. ook de herbenoemingsprocedure) een 
volwaardige politieke verantwoordings- en controle
structuur wordt bereikt tussen raad en burgemeester. 
Het betoog van Elzinga is in dat licht niet consistent, 
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omdat enerzijds wordt geopteerd voor een zwaardere 
politieke positie van de burgemeester, zonder daaraan 
anderzijds consequenties te verbinden aan de uitein
delijk enigszins gebrekkige politieke legitimatie van de 
benoemde burgemeester (of eerste wethouder). 

De gekozen burgemeester? 

Zal een gekozen burgemeester de gewenste "upgrading" 
van dit ambt kunnen bevorderen? Onmiskenbaar liggen 
hier - wat dit punt betreft - kansen. 
In de eerste plaats vanwege de directe politieke legitima
tie, die een gesanctioneerde politieke verantwoordelijk
heid dichterbij brengt. 
In de tweede plaats, en dat lijkt mij essentiëler, krijgt de 
gemeente dan de burgemeester die hij wil. Immers, zo 
leert ons de parlementaire geschiedenis, is het voor een 
volksvertegenwoordiging op zichzelf van groot belang 
om een minister naar huis te mogen sturen, maar nog 
belangrijker is het dat de benoeming van een nieuwe 
minister vervolgens niet uitsluitend het prerogatief blijft 
van de Koning. 
Zo is het ook op gemeentelijk niveau: een verbeterde 
politieke verantwoordingsstructuur is prima, maar het 
gaat uiteindelijk om het recht van de raad zelf de burge
meester aan te wijzen. Dat gegeven, en zo kom ik weer 
op de kansen voor een 'upgrading' van de burgemeester, 
legt bij de raad een zekere verantwoordelijkheid om de 
aangewezene een substantieel perspectief te bieden. 
De realiteit gebiedt echter ook hier te erkennen, dat een 
ontwikkeling naar de gekozen burgemeester allerminst 
zeker is . Weliswaar zijn er geluiden, die refereren aan de 
eerder gememoreerde Kamercommissie voor staatkundi
ge vernieuwing, maar het proces naar een versterkte en 
geïnstitutionaliseerde vertrouwenscommissie als prepon
derante factor in de procedure van benoemde burge
meesters lijkt bijna niet te stuiten. Dat neemt niet weg, 
dat ook in deze aanwijzingsvorm de raad een zelfde 
type verantwoordelijkheid voor de actieradius van de 
burgemeester op zich zou behoren te nemen. 

Samengevat 

Het is nog maar de vraag of het politieke en bestuur
lijke talent van de burgemeester structureel verspild 
wordt. In de grotere gemeenten blijven naast de wettelij
ke taken voldoende ontplooiingsmogelijkheden bestaan 
in de sfeer van bestuurlijke coördinatie en - gepaste -
promotie. In de kleine(re) gemeenten lijkt de burgemees
ter niet zelden een omgekeerd probleem te hebben; 
teveel portefeuilles die externe ontplooiing belemmeren. 
Voor zover het probleem zich voordoet lijken aan de 
benoemde burgemeester immanente oplossingen weinig 
realistisch. Dat nu het einde van de burgemeester in 
zicht komt is zo mogelijk nog minder realistisch en in 
ieder geval wat voorbarig. Of de gekozen burgemeester 
nu dichterbij gekomen is blijft aan de andere kant even 
onzeker. 
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