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In talloze geschriften van staatsrechtgeleerden, 
politieke denkers, bestuurders en onderzoekers 
kunnen we nalezen dat van alle overheden, de 
gemeente het dichtst bij de burger staat. De 
drempel van die burger naar deze overheid is naar 
verhouding het laagst. Reacties kunnen direct 
worden ervaren en opgepakt, de regelgeving is 
vrijwel onmiddellijk toetsbaar. 

In hetartikel van J. Lambooy is deze these uitgewerkt. Ik 
zal mij bezig houden met de vraag in hoeverre de 
bestuurlijke praktijk recht doet aan dit gezichtspunt. 
Mijn stelling is dat de zelfstandige positie van de 
gemeente en daarmee de mogelijkheid van een directe 
relatie tussen burger en gemeente, in de praktijk voort
durend wordt ondermijnd. Meer en meer wordt de 
gemeente beschouwd als uitvoerend orgaan van lan
delijk beleid, een tendens die zelfs door het recente 
streven naar decentralisatie en deregulering niet is 
doorbroken. 

Theorie en praktijk 

Zoals bekend is Nederland opgebouwd volgens het 
model van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. 
Aanvankelijk vanuit de filosofie dat de staat slechts te 
waken had over veiligheid en enkele fundamentele 
vrijheden (de nachtwakerstaat), later uitgroeiend tot 
een zich verantwoordelijk voelende en ook actief ope
rerende staat voor en op nagenoeg alle denkbare 
terreinen van zorg. Onveranderd bleef hetorganisato
rische model dat in deze conceptie paste, nl. de drie 
overheidskringen ri jk, provincie en gemeente. Drie 
mede-overheden met alle eigen taken, met als uit
gangspuntde autonomie van de lagere overheden; wat 
een hogere overheid niet regelde, hetvrije gebied, was 
voor de lagere, mits zij maar binnen de kaders van de 
formele wetgeving bleef en derhalve niet regelde wat 
kennelijk expliciet aan een ander was toebedeeld . Dat 
ging goed totdat langzaam maar zeker, door een 
steeds ingewikkelder worden van de maatschappij, de 
mondigheid en individualiteit van burgers en collec
tieven, de staat steeds meer zaken ging en moest 
regelen. Hoe sterker de lobby in het parlement, des te 
sterker de regelzucht van het rijk en des te sterker de 
controlemaatregelen ten opzichte van de uitvoerders. 

Verschillende commissies die zich in de loop der 
jaren hebben beziggehouden met de organisatie van 
de beleidsvorming van het rijk, signaleerden een afna-
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Dichterbij de burgers 

me van het sturend vermogen, een discrepantie tussen 
beoogd en geëffectueerd beleid, alsmede de schijnba
re onmogelijkheid om tot oplossingen te komen. En het 
antwoord was, tot en met de Commissie Hoofdstruc
turering Rijksdienst: vergroot het sturend vermogen 
van de centrale overheid . Voorde gemeenten beteken
de dat, dat er steeds meer gouden koorden kwamen, 
die hen bonden aan de richtlijnen van de beleidsma
kers op rijksniveau. De gemeenten hebben overigens 
van deze geldstromen gretig gebruik gemaakt en de 
burgers hebben met hun acties de centraliserende 
tendens die daaruit voortkwam, nog versterkt. 
Meeëten uit de staatsruif om allerlei leuke dingen voor 
de mensen te krijgen was mode. Geen enkele zichzelf 
respecterende gemeente kon zich toch veroorloven te 
zeggen: 'Neen, minister van CRM, of nu WVC, houdt u 
het geld onder die en die voorwaarden voor ons 
cultureel beleid maar. Wij regelen en betalen het liever 
zelf'. Lieten burgers via politieke kanalen niet in de 
Tweede Kamer vragen of het de minister bekend was 
dat er in de gemeente A ten aanzien van bepaalde 
beleidsterreinen anders werd geopereerd dan zij zelf 
meenden dat goed was en lieten zij vervolgens niet 
vragen wat de minister van plan was er aan te doen? 
Hoeveel ministers zouden het gewaagd hebben als 
volgtteantwoorden,opvraag 1: 'Ja'; opvraag2: 'niets, 
daarvoor moet u bij de gemeenteraad van A zijn'? 

Bezuinigingen 

Problemen komen eerst goed aan het licht, wanneerwe 
met ons allen niet een gulden extra mogen verdelen, 
doch een paar guldens moeten inleveren. Dan pas 
blijkt dat op vele terreinen van zorg de kwaliteitomlaag 
gaat. Dan pas blijkt ook hoe complex en bijna onlos
makelijk zaken aan elkaar geknoopt zijn en ook hoe 
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we met ons allen op de korte termijn hebben gegokt. 
Vervolgens blijkt dan ook dat we eigenlijk al voor 
keuzeproblemen staan, die zich niet meer laten oplos
sen door eenvoudig overal wat van af te halen (de 
kaasschaafmethodeL 

Een voorbeeld: de zorg voor ouderen kost geld, te 
veel geld, daarop moet worden bezuinigd. Dat kan via 
de weg van de familie-hoeksteen en daarmee verbon
den zorgzame samenleving. Kinderen helpen ouders 
en buren helpen buren . Zo eenvoudig isdat,zekerals je 
bedenkt dat het grote aantal zich werkloos noemende, 
maar niet als zodanig ingeschreven staande vrouwen 
op die manier een zinvolle tijdsbesteding kunnen vin
den. De ouder wordende mens weer zoveel mogelijk 
thuis met hulp uit de omgeving! In beleidstermen ver

. taald heet dat: experimentele zorg en flankerend be-
leid. Dat levert plaatsen op in verzorgingstehuizen die 
dus kunnen worden 'wegbezuinigd'. Wat ook nog 
plaatsen oplevert is de optelsom die door de overheid 
wordt gemaakt van plaatsen in huizen met een confes
sionele achtergrond en in huizen zonder die 'levensbe
schouwelijke identiteit'. Veelal zal immers blijken dat 
die optelsom uitkomt boven het noodzakelijk geachte 
aantal plaatsen in een regio, dat overigens door de
zelfde overheid is vastgesteld . Nare bijkomstigheid is 
wel,dat je mensen, die jaren in een stad ofdorp hebben 
gewoond, moet verplaatsen of verwijzen naar een 
andere voor hen nietvertrouwde plek. Het beleid zieter 
doorwrocht uit, maar de effecten zijn voor velen ramp
zalig. 

Een voorbeeld op hetterrein van de deregulering: de 
beschikking geldelijke steun particuliere woningen is 
vervallen; werd niet meer nodig geacht. Gemeenten 
konden datzelf regelen . Detot dan beschikbare gelden 
werden na een bezuiniging via de algemene middelen 
beschikbaar gesteld. Toch moesten er uitkeringsregels 
komen en zo ontwierp de VNG hetzelfde rijksmodel 
voor alle 714 gemeenten - dus terug via de achterdeur. 
Hetzelfde beleid voeren met minder middelen en min
der service aan de burger! 

Kwaliteit van het bestuur 

Vaak wordt domweg de kwaliteitvan hetbestuurop het 
spel gezet wanneer de rijksoverheid zich met het lokaal 
beleid gaat inlaten. Wie begrijpt er bijvoorbeeld nog 
iets van het beleid inzake de woonwagenbewoners? 
Knappe koppen hebben bedacht dat de integratiege
dachte - kleine kampen binnen woonwijken - op den 
duur zal leiden tot de opheffing van die kampen. De 
zoveelste generatie wil dan ook in mooie huizen, type 
13 onder één kap, wonen of wellicht 12-hoog. Als 
gemeenten, provinciale besturen, inclusief de betrok
ken woonwagenbewoners het met elkaarvolledig eens 
zijn over een bepaalde lokatie, is het dan nog aan die 
burgers uitte leggen dat aan één van de rijksvoorwaar
den niet is voldaan en derhalve een nieuw kamp dientte 
worden gebouwd in een nieuwbouwwijk of in een 
bestaande, liefstbungalowachtigwijk, terwijl niemand 
daarmee is gediend? Sterker nog : het heeft er alle 
schijn van dat, hoe meer bezwaren er komen van de 
direct betrokkenen, de rijksoverheid vaster aan haar 
eigen, van achter de bureaus bedachte beleid vast
houdt. Dus hoe meer bezwaren, hoe beter de lokatie. 

Is ,het de burger uit te leggen dat de OGB-tarieven 

omhoog moeten omdat het rijk heeft bepaald dat 
gemeenten verplicht moeten deelnemen aan een 
brandweerregeling die een andere is, dan waar de 
gemeente zelf voor had gekozen, omdat die bijvoor
beeld de helft goedkoper was, de hulpverleners de 
helft van de aanrijtijd nodig hadden en uit professione
le brandweerlieden bestonden en dat alleen om het 
voorde bewuste bewindspersoon overzichtelijk te hou
den? De beslissing was nu eenmaal genomen. 

Een laatste voorbeeld: de minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft bij de gemeenten een plan gelan
ceerd dat beoogt het aanta I verkeersdoden aanzien I ijk 
terug te brengen door plannenmakers een premie per 
verkeersdode minder in het vooruitzicht te stellen. Het 
voorziet in een startsubsidie van f 1,- per inwoner 
voor de gemeente of groep van gemeenten die er aan 
mee zullen doen gedurende een reeks van jaren. Bij de . 
minister moet een stappenplan worden ingediend, 
waarin maatregelen worden aangekondigd die zullen 
bijdragen aan het beoogde doel. De financiële bijdra 
ge is derhalve afhankelijk van ministeriële goedkeu
ring. Daarnaast is er voor iedere verkeersdode minder 
die extra premie. Nu is er een aantal gemeenten dat al 
door het ministerie van Verkeeren Waterstaatgesubsi
dieerde verkeersveiligheidsplannen heeft opgesteld 
en met de uitvoering daarvan is gestart. Die plannen 
komen echter niet in aanmerking voor de hierboven 
genoemde subsidie, want die goedkeuring past weer 
niet binnen het beeld van de afdeling die daarmee 
belast is. Nog afgezien van het feit dat men grote 
vraagtekens kan plaatsen bij de ethiek van dit soort 
plannen, zien we als resultaat dat vele gemeenten 
toehappen; f 1,- per inwonervoor iets wattoch nietzal 
blijken te werken kan geen kwaad. De voorwaarden 
maarweer geaccepteerd en de centen binnengehaald! 

De reactie van de burger 

Watgebeurterbij ongelukkig of domweg slecht beleid 
van overheidszijde, ongeacht of deze afkomstig is van 
rijk, provincie of gemeente? De burger zal het niet 
begrijpen, zal zich er niet in kunnen verplaatsen en zal 
zich er vervolgens niet meer aan houden. In zware 
termen spreken we over legitimiteitscrisis of onthech 
ting. In normaal spraakgebruik zeggen we dat de 
burger de regels aan z'n laars lapt, hetgeen eufemis
tisch kan worden vertaald in termen als burgerlijke 
ongehoorzaamheid. (Overigens is die term in wat 
aangepaste vorm 'bestuurlijke ongehoorzaamheid' 
omarmd door hogere overheden in situaties waarin 
hun beleidsvoornemens worden gedwarsboomd door 
lagere overheden, zelfs indien dit via de daartoe geëi
gende kanalen gebeurt.) 

Het zal de gemiddelde burger dan ook een zorg zijn 
hoe de regels tot stand komen die hem, meestal via zijn 
gemeente, direct raken . Of we het nu hebben over de 
bescherming van de openbare orde, de beveiliging 
tegen brand en de daarmee verbonden hulpverlening 
of de prijs van een paspoort, de hoogte van z'n belas
tingbrief, de werkloosheidsuitkering of het bijstandsni
veau, een vestigingsvergunning of een hinderwet
vergunning. Wat voor die burgers telt is de kwaliteit en 
de prijs die bij in relatie daarmee moet betalen, de tijd 
die hij erop moet wachten en niet in het minst de zin van 
een regeling. 



Geloofwaardig beleid 

Wil een gemeente als overheid, direct naast de burger, 
effectief kunnen werken, dan zal zij geloofwaardig 
moeten zijn . Dat betekent uiteraard niet dat iedere 
burger z'n zin zal kunnen krijgen. Wel betekent het dat 
er zeer duidelijk keuzen moeten worden gemaakt. En 
daarmee zouden we bij de kern van het probleem 
moeten komen . Zonder overdrijven durf ik te stellen 
dat het optreden van de overheden mank gaat aan het 
uitstellen van keuzen . Waar we spreken over sturings
mechanismen of juist het gebrek daaraan, zouden we 
het moeten hebben over minder sturing en het bewust 
accepteren van zaken die niet meerofop een veel lager 
niveau aan de orde komen. 

Een belangrijke keuze voor elk overheidsorgaan is 
het elkaarwillen zien als mede-overheid en niet slechts 
als handig verlengstuk voor het verdelen van de be
zuinigingspijn of als lastig obstakel in een uitgestip
pelde koers. 'Herenakkoorden', hoe mooi ook, tussen 
het rijk en gemeenten zijn natuurlijk in wezen belache
lijk. Zij geven aan dat er iets schort in de onderlinge 

. relaties. 
Hoe kunnen we nu nog, na meer dan 25 jaar ge

touwtrek overde bestuurlijke organisatie in Nederland 
tot een oplossing komen? Isook het probleem: centrali
satie versus decentralisatie niet het schoolvoorbeeld 
van het niet durven kiezen? De beschermheer/ -vrouwe 
van de Nederlandse gemeenten, de minister van BIZA 
zegt van harte 'ja' tegen een groot decentra lisatieplan. 
De vakbroeders zeggen 'neen' en u kent de gevechten 
die daaruit voortvloeiden en nog vloeien . Gewest
vorming, prachtig, maarte duur en een vierde bestuurs
laag is ongewenst. Gemeentelijke herindeling om tot 
grotere gebieden te komen, prima, maar dat kun je de 
burger in de kleine gemeenten moeilijk uitleggen en 
bovendien betekent dat nogal wat ten aanzien van het 
inleveren van macht en is dus politiek niet aantrekke
lijk. Liever vluchten we jarenlang in discussies over al 
dan niet wetenschappelijk onderbouwde criteria, 
waaraan een gemeente moet voldoen om genoeg 
draag-, daad- en bestuurskracht te hebben. Ook dan 
blijft een goede afspraak over taakverdeling decen
traal/centraal uit. 

Intergemeentelijke samenwerking 

Hoewel de vierde bestuurslaag afgewezen en gewest
vorming uit de gratie is, is de oude vorm van gemeente
lijke samenwerking in de regio een goed middel om 
een nieuwe jastetesten. BIZAblijftzozinvol bezigen als 
het klaar is, kunnen de vakdepartementen wellicht niet 
meer onder de zoveel bezongen decentra I isatie u it. Die 
intergemeentelijke samenwerking is echter voor BIZA 
onoverzichtelijk. Daar moet iets aan worden gedaan. 
J.o zullen er regionale gebieden moeten worden aan
gewezen, waarbinnen de gemeenten samenwerkings
regelen moeten en mogen sluiten. Dat is fijn overzichte
lijk - één bestuur - 't liefst voor alle regelingen. De 
vierde bestuurslaag via de achterdeur en komt nu de 
veelbeloofde decentralisatie? Nee, want de regio's 
sluiten niet precies aan bij die van VROM, Justitie, V& W 
of BIZA of de rechtsbescherming staat e.e.a. in de weg, 
of ... vult u maar in. Kortom, politiek verantwoordelijke 
bestuurders op centraal niveau willen geen decentrali
satie. 

.Wat overblijft is een wirwar van regelingen afkom
s~lg van de vakdepartementen en bedoeld voor provin
Cies, gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. 
Voor de rijksoverheid/ de departementen zelf tamelijk 
overzichtelijk en de aangewezen methode om via 
allerlei voorwaarden en repressief toezicht het beleid 
sterk in de hand te houden en bezuinigingen door te 
voeren . Zelfstandige acties van lagere overheden zijn 
dan nagenoeg uitgesloten. 

Conclusie 

Willen we met elkaar richtingen aan kunnen geven 
waarin mogelijke oplossingen tevinden zijn, dan zullen 
we keuzen en soms pijnlijke keuzen moeten maken. 
Meer overheid leidt tot meer bureaucratie, tot meer 
regelgevi ng en meer controle, tot meer verstrengel i ng, 
ondoordringbaarheid en ondoorzichtigheid en niet in 't 
laatst tot onnodig veel meer kosten. 

Het rijkzal moeten aangeven wat het zelf moet doen 
binnen welke kaders men activiteiten kan en wil overla~ 
ten en aan welke minimale voorwaarden gewenst 
beleid dienttevoldoen en daarbij dan meteen accepte
ren dat decentralisatie ongelijkheid met zich mee
brengt. Ook dan zullen we ervaren dat we niet iedere 
burgers'vriend worden. Ook dan zullen erbelangente
g~nstellingen blijven ontstaan, maar gaat de gedachte 
niet op, dat goed opgeleide, zelf verantwoordelijke 
organisaties en burgers betere afwegingen en betere 
beslissingen kunnen nemen of accepteren? 

Alles overziend pleit ik nietvoor een vierde bestuurs
laag, noch voor een rücksichtlos herindelen van gebie
den, noch voor een alles frustrerende en lamleggende 
gemeenschappelijke regelingssystematiek. 
Hetzijn alle instrumenten van openbaar bestuur, die elk 
voor zich op een juiste wijze ingezet, goed kunnen 
functioneren, maar dan graag in goed overleg, met 
gezond verstand en niet alles onder dwang en gecon
troleerd volgens onze democratische beginselen. 
Waar veel macht wordt verzameld dient immers direct 
gecontroleerd te kunnen worden. De directe betrok
kenheid van de burgers heeft nog steeds te weinig 
aandacht. Besturen moeten, als zij het niet goed doen, 
naar 'huis' kunnen worden gestuurd, of zij nu uit een 
gemeente, een provincie of een gemeenschappelijke 
regeling voortkomen. 

Soms ook letterliik een hoge drempel 
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