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Het is niet zonder betekenis dat de jaren '90 
met de gemeenteraadsverkiezingen beginnen. 
Het geeft ons de mogelijkheid te realiseren 
dat het politieke gedachtengoed van de jaren 
'50, de verzorgingsstaat, en dat van de jaren 
'60, de democratisering, uitgewerkt is ge
raakt. De jaren '70, aangevangen met een 
alomvattende maakbaarheidseuforie, liggen 
paradoxalerwijze nog verder achter ons. Ik 
zal aandacht besteden aan de jaren '80, die 
jaren van rouw zijn geweest en de jaren '90, 
waarin het zal gaan om het hervinden van 
onze identiteit. Vervolgens komt de sociale 
vernieuwing aan de orde en mijn laatste 
thema betreft de gemeenten in de toekomst. 

Verzorgingsstaat 

Tot ongeveer 1980 betekende progressief beleid: de 
voltooiing van het programma van de verzorgingsstaat. 
Voorzieningen voor kansarme groepen, overheids
regeling, bestrijding van ongelijkheden waren niet be
kritiseerde doelstellingen van progressief beleid. De 
grote omwenteling van de achter ons liggende jaren is 
dat wij afscheid genomen hebben van dat alomvat
tende programma voor de toekomst. De toekomst is 
weer open. 

Het belangrijkste maatschappelijke vraagstuk aan 
het begin van deze eeuw was een antwoord te vinden 
op de menselijke ontreddering die het gevolg was van 
een industrialiserend land. De motivatie dat te doen, 
kreeg een nieuwe impuls door de crisis van de jaren 
'30 en de Tweede Wereldoorlog. De overwegende 
politieke emotie was: dat nooit weer. 

Tot het overlijden van Joop den Uyl werd ons poli
tieke klimaat beheerst door die gedachten en er kwam 
een antwoord: de verzorgingsstaat. Burgers kregen 
sociale grondrechten; niet langer was men afhankelijk 
van de charitas van anderen. Daarbij ontstond een 
krachtige rol voor de overheid die daartoe in staat 
werd gesteld door de Keynesiaanse economische 
theorie. 

* De auteur is hoogleraar Bestuurskunde aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Dit artikel is de bewerking 
van een voordracht, gehouden op 10 februari 1990 op 
de Algemene Ledenvergadering van D66 in Apeldoorn. 
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Toren van Babel 

De grondtrekken, de basiswaarden van deze oplossing 
voor sociaal onrecht, zijn nergens in discussie. Oud
minister Ruding wil, naar ik begrijp, deze politieke 
filosofie in Oost-Europa gaan uitdragen, maar als 
toekomstscenario blijkt de verzorgingsstaat om drie 
redenen toch een soort Toren van Babel te zijn ge
worden allereerst door de nadelen van het antwoord. 

De verzorgingsstaat blijkt centralistisch; zij leidt tot 
bureaucratie; zij dwingt tot het overtrekken van het 
gelijkheidsbeginsel. Bovendien maakt het overdreven 
vertrouwen op het professionele model - deskundigen 
moeten oplossingen formuleren - dat wij allemaal in 
de meeste levensvraagstukken tot leek-zijn veroor
deeld worden. 

De tweede reden dat de verzorgingsstaat haar aan
trekkelijkheid verloren heeft, ligt in de aantasting van 
de grondvoorwaarden van zijn bestaan. De ontwerpers 
konden uitgaan van een verzuilde samenleving, de 
meeste mensen voelden zich verbonden met gelijk
gezinden; ze konden rekenen op een mate van soli
dariteit. De dominante samenlevingsvorm was het 
kerngezin. We leefden gemiddeld 10 jaar korter dan 
thans. Lager onderwijs was voor de meesten voor het 
leven toereikend. Aan deze, en andere, voorwaarden 
wordt niet meer voldaan. 

De derde reden waarom de verzorgingsstaat zijn 
aantrekkelijkheid als toekomstontwerp verloren heeft, 
zijn de nieuwe vraagstukken die ons bezig houden. 
We hebben geen afdoende antwoorden op de multi
culturele samenleving. We weten geen raad met het 
milieuvraagstuk en de eisen van mensen die, beter 
gevoed en opgeleid dan ooit, aanspraak maken op 
hun eigen leven, hun eigen identiteit en hun eigen 
groeimogelijkheden. 

Laten we als D66 afzien van ook maar enige op
merking in de discussie over het grote gelijk of het 
grote ongelijk van het verleden en zeker van enig 
triomfalisme over Oost Europa. De vinger wijst 
meestal naar onszelf en de grote verliezer in die 
discussie is onze eigen toekomst. 

Kentering 

Maar hoe het ook zij, in de jaren '80 hebben we de 
verzorgingsstaat als ideaal ten grave gedragen: dat was 
een rouwproces, met als eerste fase de ontkenning. 
Hoeveel mensen betoogden toentertijd niet dat de 
aantasting van de verworven rechten een politiek 
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misverstand was dat verweten moest worden aan de 
regerende centrum-rechtse coalitie? In een volgende 
fase werd het recht op verzorging aangetast hetgeen 
woede veroorzaakte en diepe emoties losmaakte. Een 
voorbeeld hiervan is de aantasting van de AOW, 
destijds oingesteld door Drees. Tenslotte kenden we 
een vorm van berusting over het onvermijdelijke. Er 
bleef echter onzekerheid over de vraag of we nu ook 
moesten berusten in sociaal onrecht. 

De kentering kwam het vorige jaar: in de eerste 
paar maanden van 1989 ontstond plotseling begrip 
voor het milieuvraagstuk en het kabinet viel zowaar 
op dat issue. Vervolgens werd Europa '92 een soort 
toekomstbeeld, totdat dat beeld werd ingehaald, door
dat vijf landen in Oost-Europa min of meer vreed
zame revoluties ondergingen. Op gemeentelijk niveau 
kregen de ontwikkelingen die gaande zijn een titel en 
een taakomschrijving: "sociale vernieuwing". 

Sociale vernieuwing 

Sociale vernieuwing is in de korte tijd dat het op de 
landelijke agenda prijkt, voorwerp van ironie en kri
tiek geworden. Het begrip is wollig, verhullend, een 
façade zonder inhoud, een cynische grap van mensen 
die gewoon willen blijven doen wat ze toch al deden. 
Een verbazingwekkende zaak. Sociale vernieuwing is 
een begrip dat uitnodigt opnieuw over de toekomst 
van onze samenleving na te denken, het publieke 
debat weer aan te gaan. 

Wie van ons had kunnen voorspellen dat mensen 
zouden afwachten tot een ander het begrip voor hen 
defInieert? Door het bekritiseren van het àntwoord op 
de vraag naar een defInitie, inplaats van de vraag zelf, 
hebben zelfs de heren Van Kooten ' en De Bie zich 
op het verkeerde been laten zetten. De verwarring 
van de politieke cultuur kan bezwaarlijk beter worden 
geïllustreerd. 

Gemeentelijk begrip 

Laten we twee dingen vast stellen. De vraag wat 
sociale vernieuwing is, is op zich onzinnig; alsof de 
politieke duidelijkheid gediend zou zijn met defInities 
van begrippen als gerechtigheid en democratie. Als 
één begrip de meeste levens van ons allemaal ken
merkt dan is dat vernieuwing van produkten, van 
levensverwachtingen en van relaties. Als een regering 
dat begrip gebruikt, treedt zij in de voetsporen van 
Amerikaanse presidenten als Roosevelt, die zijn beleid 
met New Deal typeerde, of Kennedy, die over de 
New Frontier sprak. Ik versta onder sociale vernieu
wing dat we met elkaar over de toekomst van deze 
samenleving nadenken; wat voor land wij aan onze 
kinderen willen achterlaten. 

Sociale vernieuwing is een gemeentelijk begrip, voor 
het eerst gebruikt in de Rotterdamse raad, die zijn 
eigen verantwoordelijkheid wenste te hernemen voor 
sociaal beleid dat overwegend in Den Haag en Rijs
wijk werd bepaald. Tegelijkertijd zette men vraag
tekens bij de economische opleving, als deze voorbij
gaat aan tienduizenden stadgenoten die betaald werk, 
het toegangskaartje tot de samenleving, ontzegd is. 
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Het antwoord dat inmiddels meerdere gemeenten 
zoeken, is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. 
Allereerst de erkenning dat de vernieuwing van de 
samenleving niet bij de overheid begint, maar altijd 
aan de orde is. Het is een maatschappelijk proces 
waaraan de overheid slechts een kleine bijdrage levert. 
Vernieuwing begint en eindigt nooit, zij is er altijd. 
De gedachte dat de overheid als het ware program
matisch een samenleving kan ontwerpen, is voorbij. 
De eerste taak van de overheid is in te spelen op de 
vernieuwingen die zich in de samenleving zèlf vol
trekken. 

Voor wie gemeentelijke politieke verantwoordelijk
heid gaat dragen, behoort het begrip samenhang 
zonder meer een sleutelwoord te zijn, omdat zowel de 
politiek als het bestuur verknocht zijn aan de opdeling . 
van de politieke taakstelling in problemen. Daar is 
niets tegen, totdat de maatschappelijke werkelijkheid 
zich ertegen gaat verzetten. En dat gebeurt. Bijvoor
beeld, als Schuyt en Engbersen in hun onderzoek 
naar werkloosheid aantonen dat er achter dat begrip 
volstrekt verschillende ervaringen schuil gaan. Laten 
we onderkennen dat er, als het over mensen gaat, 
nauwelijks meer sprake is van collectieve problemen, 
maar van massale en geïndividualiseerde problemen. 
Die kenmerken zich stuk voor stuk door een eigen 
combinatie van bijvoorbeeld tekorten in inkomen, 
gezondheid, werk en huisvesting. Wie gemeenten 
bestuurt zal snel inzien dat alleen zorg op maat een 
kans op succes kan bieden en dat schept problemen 
bij de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
wethouders, afdelingen en diensten, en tussen over
heid, particuliere instellingen en marktinstellingen. 
Bestuurlijk noodzaakt dat tot een grote variëteit aan 
samenwerkingsvormen. 

Verantwoordelijkheid 

Essentieel voor sociale vernieuwing is ook het begrip 
participatie. Als sociale vernieuwing een proces is dat 
niet begint en niet eindigt, kan niemand daar verant
woordelijkheid voor nemen; tegelijkertijd echter is 
iedereen bij zo'n proces betrokken. Sociale vraagstuk
ken zijn niet langer gereserveerd voor herkenbare en 
gelokaliseerde maatschappelijke groepen. Iedereen kan 
worden getroffen door ongelukken, vereenzaming, 
ziekte, maar ook door snelle veroudering van kennis. 
Daarin schuilen nieuwe kansen voor solidariteit onder 
burgers. De overheid staat hier wezenlijk naast ande
ren. Maar iedereen, individuen, maar vooral ook in
stellingen en het bedrijfsleven, is aanspreekbaar op 
zijn bijdrage. Vooral het maatschappelijk middenveld 
heeft veel bij te dragen. 

Immers, nieuwe vraagstukken vereisen nieuwe ant
woorden, creatieve antwoorden. Wie om zich heen 
kijkt, onderkent welke gigantische creativiteit er in 
onze samenleving schuil gaat, meestal ondanks over
heidsinterventies. Uitgangspunten zijn inspelen op 
maatschappelijke processen die aan de gang zijn; oog 
voor de samenhang van vraagstukken en de rijke 
bronnen van creativiteit en energie die ter beschikking 
komen als mensen echt kunnen participeren. Hoe 
voor de hand liggend deze uitgangspunten ook zijn, 
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het blijkt dat gemeenten er veel beter mee uit de weg 
kunnen dan de rijksoverheid. Die maatschappelijke 
beweging is dan ook voor hen niets nieuws. Ze heb
ben zich altijd moeten handhaven in een heel krach
tenveld van hogere instanties en wetgeving. Dicht bij 
de burgers weten ze dat ze afhankelijk zijn van wat 
er plaatselijk voor mogelijkheden en wensen zijn. 

Door de geschetste ontwikkelingen zijn de gemeen
ten er dus snel bij geweest om gevoelig te reageren 
op de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen. 
Maar, waar zij nog maar tien jaar geleden gefIxeerd 
waren op gelijke bedeling uit Haagse ruiven, doen ze 
nu een beroep op de erkenning van hun eigenheid in 
een steeds ondoorzichtiger wereld. De verhouding 
tussen het eigene, waar je je thuis voelt, en het an
dere, waar je je vreemd voelt en zelfs tegen wilt 
afzetten, is dan ook één van de grootste vraagstukken 
van het komende decennium. Daarin ligt ook de 
vraag naar een nieuw burgerschap. 

Hiërarchie doorbroken 

Ik behoef dit slechts te illustreren aan het conflict 
rond de zogenaamde LOTA-gemeenten. Burgers van 
deze gemeenten voelen zich wereldburgers; ze voelen 
zich, in hun huiskamer gevoed door indringende 
televisiebeelden, medeverantwoordelijk voor ontwikke
lingen op wereldschaal, bijvoorbeeld voor milieuvraag
stukken, rassenvraagstukken of vrijheidsrechten. Een 
gedeelte van hun identiteit wordt geraakt door beel
den van discriminatie elders, het kappen van oerbos
sen in de tropen, een kernramp in de Sowjet Unie of 
de marteling van politieke gevangenen. Het is niet 
alleen te begrijpen dat zij daar ook plaatselijk uiting 
aan willen geven, het is de basis voor onze democra
tie, dat burgers zich verantwoordelijk voelen voor het 
wel en wee van de gemeenschap. Er zijn gelukkig 
instellingen als Greenpeace, Amnesty International, 
het Wereldnatuurfonds of de NOVIB die een uitings
mogelijkheid bieden voor dit wereldburgerschap. 

Willen burgers daar echter op plaatselijk niveau 
politiek uiting aan geven, dan raakt het systeem in de 
war. Ik wil de juridische kanten van het vraagstuk 
allerminst trivialiseren, maar een betoog dat dit Lota
beleid in strijd zou zijn met het gelijkheidsartikel uit 
de Grondwet is kortzichtig om niet te zeggen ronduit 
cynisch. Het gaat bij de Apartheid immers om één 
van de meest grove voorbeelden van discriminatie; zij 
het buiten het territoir waarvoor onze Grondwet geldt. 
Wat aan de orde is, is dat de maatschappelijke en 
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sociale veranderingen een klassieke bestuurlijke 
hiërarchie doorbroken hebben: een situatie waarin het 
rijk voor de nationale taken zorgt en de gemeenten 
voor de lokale. Weinig onderwerpen kennen nog 
langer een duidelijke lokale, regionale of landelijke 
schaal, denk aan het milieuvraagstuk. 

Eigentijdse antwoorden 

In een onderzoek naar de gevolgen van de geschetste 
maatschappelijke veranderingen voor de gemeenten 
hebben we inspirerende voorbeelden aangetroffen van 
de wijze waarop zij vernieuwend inspelen op de ont
wikkelingen. Naar de toekomst doorgetrokken heeft 
mij dat er van overtuigd dat op gemeentenbeturen, 
veel meer dan enige andere bestuurslaag, de taak rust 
eigentijdse antwoorden te vinden op het politieke 
sleutelvraagstuk van de jaren '90: het vinden van een 
antwoord op de identiteitsvraag: waar staan we, wie 
zijn we en op weg waar naar toe? 

Gemeenten spelen in hun beleid in op de plaatselij
ke maatschappelijke bewegingen; ze zijn in staat die 
te remmen of te bevorderen door hinderpalen weg te 
nemen. Minder gebukt onder een bureaucratische 
interpretatie van de gelijkheidsnorm, kunnen zij veel
belovende ontwikkelingen onderkennen. Hun mobili
serende taak is zinvol en effectief en ze geven er blijk 
van de eigen organisatie aan te kunnen passen aan de 
nieuwe eisen aan het beleid. Gemeenten zijn nog 
zwak ten aanzien van hun grensoverschrijdende taken 
die vooral op regionaal niveau liggen, maar ze zijn 
uiterst creatief in het ontwikkelen van nieuwe be
stuurlijke antwoorden. Vaak maken ze daarbij gebruik 
van publieke middelen, marktpartijen, particulieren en 
vrijwilligers. 

Geen vereenvoudiging 

Al die ontwikkelingen vereenvoudigen de taak van de 
gemeentebestuurder niet. Onze politieke cultuur staat 
niet sympathiek ten opzichte van verandering. Zij 
heeft bovendien te maken met de hardheid van de 
instituties: raad, college, hoe ze samengesteld worden, 
de ambtelijke organisatie etc. Dat is goed. Instituties 
bieden ons in veel opzichten basisgaranties, maar 
tegelijkertijd hebben instituties, evenals de ridder
harnassen en maginotlinies uit de geschiedenis, de 
neiging zich te keren tegen datgene waarvoor ze 
bedoeld zijn. Inzicht krijgen in hun verlammende 
werking vraagt om een subtiele blik en een wat af-
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standelijker beschouwing, waarvoor gemeentebestuur
ders met agenda's, soms oplopend tot tachtig uur per 
week, weinig gelegenheid krijgen. Instituties hebben de 
neiging om problemen naar hun eigen vorm te mo
delleren en zich te keren tegen de ontwikkelingen, 
zeker in een tijd van snelle culturele, economische en 
democratische veranderingen. Wat ze missen is enige 
vorm van verbeeldingskracht. 

Sedert zijn oprichting heeft D66 getracht een 
eigentijdse invulling te geven aan het grondprincipe 
van onze politieke gemeenschap: de primaire plaats 
van de burgers. We hebben getracht dat te bereiken 
door staatsrechtelijke veranderingen door te voeren. 
Men zal er mij geen bezwaar tegen horen maken, 
maar discussies over dat soort veranderingen fIxeert 
de politieke energie weer op de apparaten, de proce
dures en de hoofdrolspelers en dreigt de maatschap
pelijke beweging als een afgeleide, en vaak als versto
ring, daarvan te beschouwen. 

Vragen 

Toegepast op gemeenten zou men zich serieus kun
nen afvragen of het misschien niet eens een keertje 
zonder college programma kan. Vanaf het moment van 
hun vaststelling, hebben ze de toekomst gefIxeerd; het 
ontwikkelingsperspectief verdwijnt achter de drukte 
van de uitvoering van de... toekomst van gisteren. 
Door hun vierjarig ritme miskennen collegeprogram
ma's bovendien zowel de processen die langduriger 
zijn, als bewegingen met een veel korter ritme, zoals 
burgerparticipatie. 

Men zou zich ook moeten bezinnen op die instru
menten die maximale ruimte geven aan de zelfred·
zaamheid van mensen en groeperingen. Wat gaat men 
doen om groepen, instellingen, het bedrijfsleven aan 
te spreken op hun creativiteit in het beantwoorden 
van de vraagstukken in de gemeente? Welke steun 
kan men hen daarbij geven, welke instrumenten geven 
een maximum aan maatschappelijk effect met een 
minimum aan fIxatie op overheidsregie en initiatief? 

Reeds 20 jaar wordt keer op keer het geloof gepre
dikt in vergroting van de bestuurlijke schaal. Dat is 
een Haagse discussie. De toekomstige gemeentebe
stuurder zou moeten denken over de wijze waarop 
centrumgemeenten en randgemeenten hun gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid voor grens
overschrijdende vraagstukken vorm kunnen geven. 
Hier is op kleine schaal pioniersarbeid te verrichten 
voor het wereldvraagstuk van de komende generatie: 
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hoe kan orde in het wereldhuis gehandhaafd worden 
bij afwezigheid van de ouders. 

Tot slot 

In tal van reorganisaties hebben gemeenten in de 
afgelopen jaren hun eigen management verbeterd. De 
komende jaren zullen een beroep doen op vermogen 
tot bestuurlijke vernieuwing. Het zal een boeiende 
taak zijn, niet eenvoudig en overigens van alle tijden. 
Ik wil daarom eindigen met een tekst, geformuleerd in 
het jaar 1513: 
"Niets is qua voorbereiding moeilijker en qua uitwer
king gevaarlijker dan zich opwerpen als iemand die 
vernieuwingen wil doorvoeren. Want hij die dat doet, 
heeft hen die van de oude toestand profIteren tot 
vijanden, 
terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen die 
van de nieuwe toestand kunnen profIteren; 
een lauwheid die gedeeltelijk voortkomt uit vrees voor 
de tegenstanders die immers de wet aan hun kant 
hebben, 
en gedeeltelijk uit wantrouwen van de mensen, die in 
feite pas geloven aan vernieuwingen als zij deze wer
kelijk ervaren hebben." 

Nochtans, zou ik aan Machiavelli willen toevoegen, 
hebben we naar mijn vaste overtuiging aan het einde 
van deze eeuw een bevolking die de moed tot ver
nieuwing electoraal wil honoreren. Ik zie dat als een 
taak, D66 waardig. 
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