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Democratie tussen de oren 
D66 is helder: 'Me11sen moeten zelf reclrtstreek.~t luur vertegenwoordigers en bestuur
ders kunnen kiezen', staat in de inleidirrg van liet collCept-program en het vierde hoofd
stuk werkt dat vercler uit. Voornemens als de verkiezi11g van burgemeesters en ministe,.. 
president en de afschaffing van de Eerste Kamer kunnen wel gerealiseerd worden, 
maar dat zalniet makkelijk gaan. Afgezien van een stonnloop op de Grondwet is er lW 

en dan gelegenheid om eenvoudiger iets van directe democratie te realiseren. Helaas 
zal zich voorlopig geen gelegenheid meer voordoen voor een belangrijke wetswijziging. 

M 
el de dualisering van het ge- leider, bij doordachte maar scherp gebrach 
meentelijk bestuur en fundamen- d o 0 r W 0 u t e r - J a n 0 0 S t e n standpunten en misschien ook een 

tele herziening van de Wet op de tieroL Voor de hele politiek zijn van 
ruimtelijke ordening dan achter ons, is in de periode 2002-2006 de aansturing van die nieuwe overheid, goede communieatle met! 
hét moment voorbij om grote stappen zetten. De hervorming van burgers en hun organisaties (geen Betuwelijn-proceBSeD meer) en 
de EU is dan voor de democratie veel belangrijker dan wetswijzi- een goede recrutering en training van bestuurders (dus ook 
gingen in Nederland. Hoe kunnen we dan werken aan directe sende partijfinanciering). Fouten van bestuurdel'S moeten 
democratie tot zich een betere gelegenheid voordoet? noemd en gecorrigeerd worden, door burgel'S en door de naaiStbiH 

gere bestuurders. Een nieuwe overheid en beter IUnctiCJiner'eDCIIel 

Het concept-program verlangt allereerst een nieuwe overheid. Ten politiek zullen de kracht van de democratie al vergroten. 

tweede is het eigen functioneren van belang. De nieuwe overheid 
kent een scherpe taakverdeling en verantwoording en is met be- Als we ons binnen Nederland niet concentreren op wetaev'inllll 
hulp van !CT de burgers beter van dienst. De Nederlandse over he- maar op werkwijze, dan is een uitgangspunt van belang. 
den en burgers kunnen elk de huidige democratische voorzienin- gangspunt is niet de eigen rationaliteit van een bestaand 

gen veel beter gaan gebruiken. Het eigen functioneren betreft zo- stelsel, maar de verscheidene wensen en belangen van burgers 1 1 
wel D66 als de hele politiek. De partij is gebaat bij een energiek hun organisaties. De vraag is ook niet wat overheden voor 

moeten doen, maar wat zij samen kunnen doen. Enige reflectie 
de positie en rol van burgers, op het burgel'SChap tegenover 

De allleur i~ llaolkulldige ('11 rrdoctirmetfi'IUrker 1(111 ldre. heden, is wel op zijn plaats . • 

23 
IDEE -FEBRUA RI 2002 




