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De positie van de lagere 
overheid 
J.G. LAMBOOY* 

Politiek gezien zou men kunnen uitgaan van de 
fictie dat een maatschappij bestaat uit de overheid 
en de burgers. Dat is een fictie, omdat de overheid 
niet bestaat (er zijn meer overheden, die 
bovendien ook niet homogeen zijn, maar verdeeld 
in ambtenarengroepen, politici van velerler huize, 
etc.) en ook omdat de burger niet bestaat (die 
functioneert in gezinnen, in bedrijven, etc.). 

De overheid bestaat niet alleen uit het rijksniveau, 
daaronder bevinden zich ook nog de provinciale en de 
gemeentelijke overheidsniveaus. Deze constatering is 
vanzelfprekend en ruimschoots bekend, maar toch is 
het voortdurend nodig om daar de aandacht op te 
vestigen, omdat in ons staatsbestel de primaire politie
ke beslissingenweliswaarop nationaal niveau worden 
genomen, maar in het dagelijkse leven veel zaken toch 
op lagere niveaus aan de orde worden gesteld . 

De bestuurl ijke problematiek van de lagere overheid 
ligt grotendeels besloten in de intermediaire rol, de 
tussenpositie, die ook een sergeant heeft tussen de 
soldaten en de officieren. De gemeente met name is 
enerzijds uitvoerend orgaan van nationaal beleid, 
maar anderzijds de eenheid die de allereerste con
tactlaag vormt met de democratische basis : de burger 
en groepen van burgers, bedrijven en lokale belangen
groepen. Doordezedubbelefunctie (enerzijdsadmini
strateuren producentvan diensten en anderzijds repre
sentantvan de burgers) staat de gemeentevoortdurend 
onderspanning. Bij voorstellen betreffendesamenvoe
gingen komt deze spanning dan ook steeds naarvoren: 
technisch-administratieve argumenten leiden tot 
schaalvergroting; argumenten die zich baseren op 
'responsiveness', op het vertegenwoordigen van be
langen van burgers en op autonomie, leiden vaak tot 
standpunten tegen samenvoeging of zelfs tot voorstel
len van binnengemeentelijke decentralisatie. 

Hierna willen we ingaan op de achtergronden van 
deze spanning. Daarbij gaan we ervan uit dat er een 
'lokaal' (gemeentelijkofgewestelijk) bestuurmoetzijn, 
dat dicht bij de burgers staat, enerzijds als tegenwicht 
tegen de macht van de staatsbureaucratie en ander
zijds als 'vertaler' van de belangen van de burgers. 
Daarbij gebruiken we als term het begrip 'interme
diaire structuur', waarbij intermediair doelt op een 
lokale bestuurslaag, die niet precies gelijk behoeft te 
zijn aan die van de huidige gemeente. Dezerzijds 
bestaat er een voorkeur voor sterke gewesten of ver-

* De auteur is hoogleraar economische geografie en 
regionale economie aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

grote gemeenten, zoals dat in Zweden het geval is. 
Als centrale stelling wordt hier gepresenteerd: 'In 

een staatsbestel waarin steeds meer pluralistische en/ 
of corporatistische trekken gaan domineren, kan de 
gemeente een positieve rol spelen in een moderne 
democratie. De nationale staat tracht evenwel de bu
reaucratische greep op het lokale bestuurte vergroten, 
met de optie er een uitvoerend orgaan van de nationale 
overheid van te maken'. 

Democratie en mensbeschouwing 

In dit artikel zal worden ingegaan op de positie van de 
lagere overheid in relatie tot de nationale overheid en 
de betekenis ervan voor de burgers. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat de gemeente binnen de complexe 
relatie van burger en staat een speciale rol heeft. Deze 
rol zal hier worden aangeduid met behulp van het 
begrip 'intermediaire structuur'. Daarmee wordt aan 
geduid dat de burgers, naast het leven binnen het grote 
collectieve verband van de 'staat', minstens nog een 
structuur hebben waarbinnen zij dagelijks leven en 
actie voeren. In principe kan de gemeente, mits niet te 
klein, die structuur zijn. Het zou ook een stadsgeweste
lijke eenheid kunnen zijn . Voorlopig duiden wij deze 
laag aan met 'intermediaire structuur' : intermediair 
tussen de staat en (groepen van) individuen. 

Het begrip 'intermediaire structuur' kan zowel be
schrijvend als normatief worden gebruikt (Zijderveld, 
1983). Zoals zo vaak in het praktische leven, lopen 
beide mogelijkheden voortdurend in elkaarover. Het is 
onze bedoeling aan te geven dat de actieve overheid 
zoveel als mogelijk is dient aan te sluiten bij de dage
lijkse relevante leefwereld van de burgers. In die bete
kenis dient de nationale overheid dan ook niet alleen te 
zijn gericht op maatregelen 'tout court', maar dient zij 
ook met de geografische en sociale relevantie reke
ning te houden, dus ook vertrouwen te hebben in het 
lokale en (eventueel) gewestelijke bestuur. 

In deze positiebepaling wordt vervolgens uitgegaan 
van een visie op de individu die verwant is met de 
sociologische visie van Norbert Elias, die de mens niet 
als een losstaand individu accepteert, maar als onder
deel van een sociaal netwerk, waardoor de mens 
indringend wordt gevormd. De individu als losstaand 
wezen kan dan ook geen echte burger zijn . Zulk een 
stelling sluit goed aan bij het hebben van een politieke 
visie op de (lokale en nationale) staat als 'pluralistisch' 
(dus opgebouwd uit individuele en groepsbelangen, 
die via het kiesstelsel aan hun trekken komen), of als 
'corporatistisch' (dus opgebouwd uit de resultaten van 
kiesstelsel plus belangengroepen ). 

Een en ander neemt niet weg dat in de formele 
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democratische politieke structuur de individuele mens 
wel als uitgangspunt en als toetssteen voor te kiezen 
maatregelen en structuren moet - of kan - worden 
gekozen. Het staat de mens in zekere mate vrij om te 
kiezen voor de netwerken waarin hij wil verkeren . Er 
blijft evenwel sprake van een voortdurende beïnvloe
ding door de al dan niet gekozen omgeving, of hij dat 
wil of niet. Er bestaat een dynamische interactie met de 
sociale omgeving, die zich ook politiek manifesteert. 

Eriseen belangrijk verschil in soorten sociölestructu
ren C.q. netwerken waarin men leeft. Enerzijds is er 
sprake van biologische en emotionele verbanden, an
derzijds van functionele verbanden, die al of niet 
territoriaal georganiseerd kunnen zijn . De staat en de 
gemeenten zijn functionele verbanden, die tevens terri
toriaal zijn. Vakbonden en kerkgenootschappen of 
politieke partijen hoeven niet territoriaal te zijn ge
organiseerd.ln elk geval is het gebied waar men woont 
van grote betekenis : wonen, werken, verkeer, lawaai, 
rust, riolering, scholen en winkels: het zijn allemaal 
functies die de burger beleeft en waarop de gemeente 
invloed uitoefent. In die sfeer moet de burger ook 
invloed uitoefenen op de actieve overheid . 

Democratie en de 'bottom-up'-benadering 

Het kenmerkende van democratische politieke 
theorieën is de 'bottom-up'-benadering. Daarmee 
wordt bedoeld dat het politieke systeem de vertaling 
moet zijn van de wensen van (groepen van) individuen. 
Dat is een belangrijk verschil met de collectivistische 
Marxistische staatstheorie, die meer 'top-down' denkt 
(Self, 1985). Maar een positie zoals hiervoor is aange
duid, maakt het moeilijker een mooi model op te 
bouwen van een ideale staatsinrichting. Het kiezen 
voor hètzij een extreem individualisme, hètzij een col
lectivisme, levert voor politici en wetenschappers pret
tiger mogelijkheden om een 'mooi' model op te zetten . 
Voor elke politieke keuze en voor de analyse van 
discussies betreffende ons onderwerp is het uiterst 
relevant om te constateren dat degene die kiest voor 
een positie tussen deze twee uitersten in, het vanuit de 
schoonheid van een model gezien altijd moeilijker 
heeft,omdatergeen absolute toets is. Datisdan ookde 
reden datin veel theorieën de stellingnamen vaak bij de 
uiteinden worden geformuleerd, om toch de elegantie 
van een zuivere theorie te verkrijgen. In de werkelijk
heid van alledag kan men vermoedelijk meerverklaren 
mettussenmodellen, die vaak pas begrijpelijk worden 
als men eerst zicht heeftop de uiteinden. Het isderhalve 
begrijpelijk dat het staatssocialisme aan deene kanten 
het liberalisme aan de andere kant nog steeds de best 
uitgewerkte theorieën zijn. 

De laatste jaren zijn er over het tussengebied diverse 
theorieën ontwikkeld, die natuurlijk aansluiten bij in het 
verleden beschreven opvattingen, zoals die van Max 
Weber. In de literatuur hebben vooral het pluralisme en 
het corporatisme aandacht gekregen. De benamingen 
sluiten alle aan op het criterium van de vertaling van de 
wensen en verlangens van individuen naar een be
sturingsmodel. Bij het extreme liberalisme is het norma
tieve idee natuurlijk dat het 'one man - one vote'
systeem de beste garantie in die zin oplevert; daarbij 
komen de voorkeuren netjes terecht bij gekozen verte
genwoordigers, die de meerderheid van de achterban 
representeren. Het Marxisme, aan de andere zijde van 
het spectrum, houdt er de centrale gedachte op na dat 
de staat - althans in een kapitalistische samenleving
de vertegenwoordiger is van de klasse der kapitalisten 
en als zetbaas daarvan haar belangen behartigt. 

De beide tussentheorieën nemen als uitgangpsunt 
dat het in een moderne complexe maatschappij niet 
goed mogelijk is om echt individuen te vertegenwoor
digen. Zij worden op staatsniveau gerepresenteerd via 
groepen en/of instituties of belangengroeperingen. 
Het verschil tussen beide opvattingen is dat bij het 
pluralisme (datvooral in de Verenigde Staten aanhang 
heeft) toch de individu de eigen belangengroepering 
kan kiezen en daardoor als individu via verkiezingen 
invloed uitoefent op het gedrag van de politici. In een 
corporatistische opvatting zijn de belangengroeperin
gen zodanig sterk georganiseerd, dat, ook al kiezen de 
individuen voor een bepaald doel, het in feite toch zo 
door de belangengroeperingen wordt 'vertaald' dat zij 
hun macht behouden. Daarbij is bijvoorbeeld de bu
reaucratie een middel, maar ook bepaalde coalities 
tussen belangengroeperingen . Deze theorie is dus wat 
cynisch en ziet de invloed van individuen in de praktijk 
van het politieke bedrijf niet erg duidelijk naar voren 
komen. In dewoordenvan Geelhoed (1983,p.15): 'Op 
het breukvlak van staat en maatschappij hebben zich in 
de loop der tijd zoveel belangen afgezet, dat de 
overheid grote weerstanden moet overwinnen wan
neer door haar niet te beïnvloeden ontwikkelingen tot 
een diepgaande aanpassing van haar bestaande inter
venties nopen'. 

Voor de beoordeling van de waarde van deze mo
dellen van politieke sturing dient men toch ook weer 
een oordeel te hebben over de aard van het individu. 
Ook al zou men een uitgangspunt innemen waarbij het 
individu met persoonlijke doelen en verlangens cen
traal staat, dan nog is het nodig een uitspraak te 
verlangen over de wijze waarop mensen aan die 
doelen en verlangens komen. Die komen niet uit de 
luchtvallen . Ze worden opgebouwd in en door bepaal
de situaties. Ook die doelen en verlangens van mensen 
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zijn onderhevig aan externe beïnvloeding. De mens is 
deel van groepen en/of netwerken. Alleen in theorie 
kan men het afzonderlijke individu inderdaad als poli
tiek uitgangspunt nemen. Wel blijft onverlet dat het 
individu met doelen en verlangens, hoe dan ook ver
klaard, als toets voor het politiek handelen centraal 
kan blijven staan. Dat heeftook als consequentiedatde 
politieke en bureaucratische sturingsmechanismen zo 
dicht mogelijk naar de burger en zo beïnvloedbaar 
mogelijk moeten worden opgezet. Dat is lang geen 
eenvoudige opgave in een steeds complexer wor
dende wereld met steeds meer internationale vervlech
tingen en ondoordringbare informatieketens. 

In dit geheel spelen 'intermediaire organisaties' een 
belangrijke rol. Daarmee wordt bedoeld dat die orga
nisaties en/of instituties die betrekkelijk dicht op de 
burger staan en die het dagelijks leven sterk beïnvloe
den, als politiek relevante eenheden erkend moeten 
worden. Het gaat daarbij niet alleen om 'de staat' en 
om 'het individu'. Ook hier dienen we oog te hebben 
voor een 'tussenmodel' tussen beide. Dat maakt elke 
'intermediaire organisatie' tot doelwit van de staatsbu
reaucratie in het streven om directe invloed 'top-down' 
te hebben. De gemeente wordt dan gezien als een 
middel tot beheersing en niet als een expressie van de 
lokale democratie. 

De verder van de individu af staande organisaties 
en/of instituties beïnvloeden de burger natuurlijk wel, 
maar ze zijn niet zo verbonden met de zorg voor de 
dagelijkse functies en ze zijn of lijken niet goed 
beïnvloedbaar. De staat is daarvan het beste voor
beeld. 

De positie van burger en gemeente 

In de politieke en economische theorie ontstaan mees
tal de beste inzichten als men van de belangenbeharti
ging uitgaat. Dan is politiek vooral zich bezighouden 
met de verdeling van macht en middelen of - veel 
duidelijker - met bepalen wat bepaalde groepen aan 
macht en aan middelen kunnen verkrijgen. Het is dan 
ook niet voor niets dat de econoom Mancur Olson 
(1982) spreekt van politiek als distributief mechanisme. 
De economische groei wordt in zijn visie vooral te
gengehouden als er een politiek bestel is waarbij de 
distributieve mechanismen door de diverse 'interest 
groups' te sterk de overhand hebben gekregen over de 
mechanismen die zich bezighouden met economische 
voortbrenging. 

Doordat de burger in verschillende groepen c.q . 
netwerken participeert, kan ereen cqnflictoptreden bij 
de belangenbehartiging. In de analyse staat de belan
genbehartiging meestal centraal. Het invoeren van een 

begrip als 'solidariteit' is erg lastig, omdat er meestal 
toch ook een eigenbelang achter steekt, of althans de 
bescherming van eigen materiële of ideologische posi
ties. Het lijkt erop dat de burger alleen solidair wil zijn 
als hij zelf ook in een noodsituatie kan komen en 'als de 
kaslade voor de burger opengaat' (Vonhoff) . 

Vanuit de spanning van enerzijds het vertalen van 
wensen van burgers en belangengroeperingen in poli
tieke structuren en anderzijds het streven van de staat 
om greep te krijgen op mensen en gebeurtenissen, kan 
men bepaa Ide instituties, zoa Is vakbonden en gemeen
ten, afschilderen als mechanismen van de burger om 
zich te beschermen tegen de moloch van de staat en 
haar bureaucratie. Dit druist natuurlijk in tegen voor
heen geldende opvattingen van de onverdeelde over
heid. De positie van de gemeenten -en van veel andere 
intermediaire organisaties - is het bieden van tegen
wicht. Het is onze mening dat het gewenst is daternietal 
te eenvoudig beheersbare structuren zijn voor de rijks
overheid en haar bureaucratie. Het is dan nodig om 
tegenmachten te scheppen, door decentralisatie en 
deconcentratie of - nog beter - door 'bottom-up'
constructies . Dat heeft voor de burger het voordeel dat 
daardoor meer overzichtelijkheid bestaat en er meer 
aansluiting komt bij de dagelijkse functies. 

De rijksoverheid heeft veel macht en staat die niet 
gemakkelijk af. Op het hoogste niveau van de overheid 
en de top-ambtenaren - net als bij de grote onderne
mingen trouwens - bestaat na verloop van tijd de 
neiging om zichzelf een kennismonopolietoe te meten. 
Nog erger is het als men alle overheidsmaatregelen 
verdedigt met het argument dat men 'het algemeen 
belang' heeft nagestreefd . In een corporatistische of 
zelfs in een pluralistische staatsstructuur is dat vrijwel 
altijd een fictie en het houdt meestal in dat er sprake is 
van het bevoordelen van de groepen met de meeste 
relaties met de bureaucratie. 

Gemeenten hebben zelf ook alle neigingen van een 
betweterige overheid en ook zij hebben een eigen 
bureaucratie, maar ze zijn beter controleerbaar door 
(groepen van) burgers. In dit verband zij erop gewezen 
dat de geciteerde uitspraak van Geelhoed helaas ook 
geldt voor de lagere overheid, maar op dit niveau is 
deze structuur eerder te doorzien en te doorbreken. 
Misschien wordt het gevaar bij te kleine gemeenten 
weer groter, in verband met nepotisme. 

Hier zij overigens vermeld dat de idee dat er een 
optimale bestuursstructuur zou bestaan, naar mijn me
ning als een fictie moet worden beschouwd. Elk politiek 
besturingssysteem is altijd wel ergens in botsing met de 
belangen van bepaalde personen en groepen . Het is 
niet voor niets dat met name in de Verenigde Staten 
grote nadruk wordt gelegd op het scheiden van de drie 



fundamentale sturings- en controlesferen . Ook wordt 
daar veel aandacht besteed aan het verschil tussen 
'constitutionele' en 'niet-constitutionele' afspraken. 

Vooral in de pluralistischetheoriewordt ervan uitge
gaan dat een staat eigenlijk bestaat op grond van 
afspraken of regels tussen burgers. De meest funda
mentele regels worden 'constitutioneel' genoemd. 
Daarvan zijn andere regels en regelsystemen afgeleid, 
die leiden tot 'institutionele arrangementen', op te 
vatten als stelsels van afspraken voor bepaalde delen 
van de samenleving (bijvoorbeeld bepaalde markt
partijen), die binnen de 'constitutionele regels' ook tot 
de afspraak van zelfregulering kunnen komen, zoals 
bijvoorbeeld de beurs of de Broederschap van Nota
rissen en vroeger ook de gilden. Institutionele arrange
menten en zelfregulering zijn derhalve mechanismen 
om niet noodzakelijkerwijs onder de bevoogding en 
controle van de staat te komen . Wel kan de overheid 
daarbij partij zijn; hetzij in een marktrelatie (public/ 
Private Partnership), hetzij als bewakervan de constitu
tionele regels. Het voorgaande houdt derhalve in dat 
de gemeente als zodanig niet de enige intermediaire 
structuur is tussen de burger en de staatsmoloch, maar 
vanuit hetfunctioneren van de democratie is het lokale 
bestuur wel heel belangrijk. 

In tegenstelling tot het centralistische Engeland be
staat in de VS veel aandacht voor het lokale bestuur, 
vanuit de fundamentele gedachte dat de staat is opge
bouwd via contracten van burgers, die zelf zoveel 
mogelijk zaken en beslissingen in eigen hand dienen te 
houden. Het gaat daarbij lang niet alleen om gemeen
ten, maar ook om functionele districten. Het is bijvoor
beeld mogelijk om het onderwijs als lokaal probleem 
niet via de gemeente, maar met een 'schooldistrict' te 
regelen. Hetzelfde geldt voor brandweer of economi
sche ontwikkeling. Als deze districten worden erkend, 
zijn ze zelfstandig, los van de gemeenten; ze mogen 
dan ook zelf belasting heffen om de kosten te dekken 
(retributies). 

In Nederland is de gemeente territoriaal een inte
grale bestuurlijke eenheid : er is een territoriale een
heid van bestuur. Functionele samenwerkingsvormen 
bestaan wel, maar alleen als de gemeente daarin als 
zodanig de hand heeft, bijvoorbeeld geregeld via de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Nog steeds is 
de kern van het gemeentelijke systeem in feite geba
seerd op dezgn. 'drie kringen-leer', waarbij het rijk, de 
privincie en de gemeente elk een afzonderlijke souve
reiniteit verkregen. Het systeem stamt uit de tijd van 
Thorbecke, maar is natuurlijk wel voortdurend aange
past (of beter: voordurend uitgehold). Daarbij was de 
financiële verhouding rijk/gemeente een centrale 
kwestie. 

De huidige verhouding is zodanig, dat er in principe 
een onafhankelijke positie van de gemeente bestaat, 
maar naast de objectieve verdeelcriteria zijn er nog 
steeds zeer veel mogelijkheden voor de departemen
ten om via hun middelen grote invloed op de gemeen
ten uitte oefenen. Een sterk voorbeeld hiervan blijft nog 
steeds de woningbouw. Ook het 'regeren per circulai
re' is een machtig hulpmiddel om lagere overheden te 
ringeloren . 

Het gevaar bestaat dat regeren door de rijksover
heid niets anders meer is dan het toepassen van re
gelsystemen, gebaseerd op bureaucratisch-techno- · 
cratische analyses en daarmee op de pretenties van de 
beterwetende of alleswetende overheidsapparaten. 
Het bestuurlijke probleem verschuift derhalve van het 
uitgangspunt 'Hoe kan de overheid de wensen en 
verlangens van de burger ten uitvoer brengen?' naar 
'Hoe kun je de burger ertoe brengen om te accepteren 
wat de 'top' het beste acht?' 

Hoe langer hoe meer worden gemeenten dan ook 
gezien als uitvoerders, en niet als medebewind in de 
versievan de'drie kringen'-Ieer. Datdaarbij het rijksni
veau nogal eens steken laat vallen, zoals bij het af
schuiven van politieke besluiten naar de uitvoeringsni
veaus, zijn zowel bij de rechtspraak (onder ander 
inzake abortus) als in het onderwijs (bijvoorbeeld de 
'Deetman-affaire') waar te ·nemen. Het is vaak veel 
democratischer en logischer om, naast de uitvoering, 
ook de beleidsbepaling aan de lagere overheden over 
te laten. 

Bij een dergelijke stellingname zijn natuurlijk wel 
enige kanttekeningen nodig met betrekking tot de 
positie van gemeenten. 

Allereerst dient gezegd te worden dat de gemeenten 
in Nederland vaak erg klein zijn en niet toegerust voor 
de sociaal-economische problematiek. Het is buiten
gewoon jammer dat de discussie over de herziening 
van het bestuurlijke stelsel in de jaren zeventig door de 
diverse belanghebbende groeperingen (gemeenten 
zowel als politieke partijen) is gesmoord. 

Een tweede, hiermee samenhangende zaak is dat 
toegegeven moet worden dat sociaal-economische 
problemen voor wat betreft het bepalen van het beleid 
inderdaad vaak nationaal van aard zijn. De samen
hangen op dit terrein en de externe effecten van maat
regelen maken een coördinatie op een hoger vlak -
zowel nationaal alsook op EG-niveau - vaak noodza
kelijk. 

Een derde kanttekening is de houding van gemeen
ten, die teveel de neiging hebben om de hand op te 
houden in 'Den Haag'. Het is vaak nodig en mogelijk 
dat het verband tussen 'halen en betalen' weer wat 
meer bi n nen de gemeenten wordt bepaa ld. Een ontwi k-
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keling in die richting houdt natuurlijk tevens in dat er 
enige verschillen in kosten en probleem-aanpak tussen 
gemeenten kunnen gaan optreden. Naar totale gelijk
heid streven is identiek met centraliseren en dat kan als 
een nog groter kwaad worden beschouwd. 

De gemeente als 'intermediaire structuur' 

Hiervóór is de gemeente reeds aangeduid als een 
'intermediaire structuur', zowel in normatieve als in 
beschrijvende zin. Uit militaire kringen is bekend dat 
tussenfuncties vaak de 'schop'-functie zijn, zowel voor 
de hogere rangen als voor de soldaten; dit wordt wel 
het' sergeantseffect' genoemd. Ook de gemeente heeft 
zulk een sergeantsfunctie. De gemeente staat dichter 
bij de burger, maar isdaardoorook gevoeligervoorde 
klachten en problemen van die burger. 

De gemeente heeft via de Gemeentewet talrijke 
taken gekregen en elke gemeente heeft het recht zelf 
nieuwe taken te entameren. In het tijdperk van Thor
becke werd allereerst gedacht aan taken als de zorg 
voor de veiligheid, dewegen en de bevordering van de 
bedrijvigheid. In 1952 sprak Van Poelje echter van de 
verandering van 'welvaartsgemeente naar cultuurge
meente'. Daarmee bedoelde hij dat gemeenten vooral 
taken hebben als de zorg voor cultuur, onderwijs en 
sociale zorg . Het is trouwens opmerkelijk dat gemeen
ten in de voorbije jaren pas weer tot de erkenning 
kwamen dat ook gemeenten in staat zijn om een eigen 
economisch beleid te voeren. Weliswaar kan dat niet 
worden vergeleken met dat op het rijksniveau, maar 
veel zaken kunnen toch wel lokaal worden aangepakt. 
Met name het grondbeleid kan voor veel meer doelen 
worden ingezet dan alleen voor de volkshuisvesting . 
Voorts kan de gemeente een ander detailhandelsbe
leid voeren, als men er niet meer alleen op uit is om aan 
winkels geld te verdienen om daarmee de tekorten van 
een bestemmingsplan weg te werken. Heel belangrijk 
is voorts de recente ontwikkeling waarbij gemeenten, 
samen met het bedrijfsleven, projecten opzetten waar
mee niet alleen de infrastructuur of binnenstadsprojec
ten kunnen worden georganiseerd, maar ook werkge
legenheidsprojecten (public/Private Partnerships). 

Gemeenten staan niet alleen dichter bij de burger, 
maar ook dichter bij het bedrijfsleven. De meerderheid 
van het bedrijfsleven behoort tot het midden- en klein
bedrijf en juist voor deze categorie bedrijven kunnen 
gemeenten veel doen. Te vaak wordt nu alleen reke
ning gehouden met de grote ondernemingen. 

Naast deze 'nabijheidsvoordelen', zou men voorts 
nog kunnen denken aan het milieu, de dagelijkse 
veiligheid en speciale zorg voor de zwakkeren. Ge
meenten kunnen hun functie van intermediairestructuur 

vaak veel beter benutten. Benadrukt zij evenwel dat de 
uitgedoofde discussie over de juiste omvang van ge
meenten en/of gewesten nodig weer dient te worden 
opgerakeld; zeker als de EG belangrijker wordt, dan 
zal de positie van de (te) kleine Nederlandse gemeen
ten ook politiek weer aan de orde dienen te komen. 

Besluit 

In de voorbije periodezijn heel wattrends en structurele 
veranderingen gesignaleerd. Het is welhaast een trend 
om trends te onderscheiden. 'Individualisering' isdaar
van een aardig voorbeeld. Ook bij de studie over 
'schuivende panelen' is men van deze trend uitgegaan. 
Niet altijd is duidelijk wat daarmee wordt bedoeld, 
maar in ieder geval is wel duidelijk dat oude vormen 
van 'intermediaire structuren' in betekenis afnemen -
met name het familieleven en de kerken. Steeds meer 
mensen zijn 'inwisselbaar en mobiel', zei Toffler, die 
zelfs over 'wegwerp-vrienden' sprak. Volgens deze 
schrijver krijgen de mensen meer en meer de neiging 
om geen permanente emotionele banden aan te gaan: 
men krijgt 'wegwerpvrienden en wegwerphuwelijken'. 
Als iemand je niet langer bevalt, ruil je hem of haar 
maar in (Toffler, 1971 ).Indien dit waar is, zou de positie 
van gemeenten wel eens een belangrijkewerkstructuur 
voor het dagelijkse leven kunnen zijn. Er is duidelijk 
sprake van een opleving van de interesse voor de 
besluitvorming inzake het bredere territorium dan al
leen de woning en de school. Individualisering hoeft 
niet samen te gaan met het leven als eenling, behalve 
binnenshuis. De mens is niet alleen geneigd de eigen 
vrijheid te zoeken, maar ook de tweezaamheid of de 
meerzaamheid. Mensen zijn en blijven noodzakelijk 
van elkaar afhankelijk, maar de verbanden worden 
vaak wat functioneler dan voorheen. 

In de politiek leidt dit al gauw tot corporatistische 
besluitvorming. Het primaat van de politiek wordt dan 
identiek aan het belang van groeperingen, dan wel het 
corporatistische model. Daardoor wordt politiek van
zelf ook een onderhandelingsproces tussen belangen
groeperingen. Het essentiële punt waar het om gaat
en waarvoor de Ameri kanen veel meer oog hebben - is 
veelmeer hoe een systeem gestalte kan worden gege
ven, waarbij de uiteindelijke toets niet is of de departe
menten of de gemeentelijke organisatie beter lopen, 
maar of aan de wensen en verlangens van de burger 
tegemoet kan worden gekomen. Het moeilijkste punt 
daarbij is dat er zoveel tegenovergestelde belangen 
zijn en voorts dat die zo vaak onder het mom van 
idealen verborgen zijn . 


