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Lijmen, Jan? 
J an Vis vindt ontbinding van de gemeenteraad in een nieuw 

dualistisch stelsel geen verstandig idee. In het februarinum
mer van Idee schreef hij: "Het risico van vervroegde verkiezingen 
zal de controlerende neiging van raadsleden eerder verminderen 
dan vermeerderen." Maar wat dan? Dat wordt lijmen! 

Als je een dualistisch stelsel hebt zoals D66 dat voorstaat, heb je 
een rechtstreeks gekozen gemeenteraad en een rechtstreeks geko
zen burgemeester (die zijn eigen wethouders meebrengt). Raad en 
college hebben dus ieder een eigen mandaat van de kiezer. Juist 
om die reden kan een verschil van inzicht helder ter tafel komen. 
Daar gaat het hele idee van dualisme toch over? 
Een verschil van inzicht kan ook de vorm aannemen van een poli
tiek conflict. Welk orgaan wint de strijd: de gekozen raad of de 
gekozen burgemeester? Naar democratische maatstaven is maar 
één scheidsrechter te bedenken en dat is de kiezer. Er zijn twee 
mogelijkheden denkbaar om het oordeel van de kiezer te vragen. 
De eerste is dat de burgemeester de raad ontbindt. Hij werd 
immers gekozen op grond van bepaalde beleidsvoornemens zoals 
de bouw van een zwembad of het stichten van een cultureel cen
trum. Nu de raad daarbij dwarsligt kan de burgemeester 
(her)bevestiging van zijn kiezersmandaat vragen. De tweede 
mogelijkheid is dat de raad het niet eens is met de burgemeester, 
bij voorbeeld omdat - los van beleidsvoornemens - de burgemees
ter de brandweer niet goed beheert. Dan kan de raad het vertrou
wen in de burgemeester opzeggen. De enige manier om aan een 
nieuwe burgemeester te komen is dan een nieuwe burgemeesters
verkiezing. (Daaraan kan natuurlijk ook de zittende burgemees
ter meedoen en zelfs de overwinning behalen. Sofvoor de raad!) 

Jan Vis pleit ervoor de raad in ieder geval niet tussentijds te ont
binden. Dat zou ertoe leiden dat de raad uit vrees voor nieuwe ver
kiezingen de burgemeester en het college maar laat zitten en 
aldus zijn controlerende taak onvoldoende nakomt. Mijns inziens 
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is het onjuist te verwijzen naar het nationale niveau zoals dat 
thans functioneert, met dichtgetimmerde regeerakkoorden die 
tussentijdse veranderingen bijkans onmogelijk maken. In het 
voorgestelde model bestaan op lokaal niveau immers twee zelf
standige, beide rechtstreeks gekozen organen, in tegenstelling tot 
de huidige situatie op nationaal niveau. Een oplossing in geval 
van conflict is niet alleen nodig, maar ook mogelijk door een 
beroep op de kiezer. Die beroepsmogelijkheid moet dan voor beide 
gelden. Doe je dat niet, dan blijft de raad in ongewijzigde samen
stelling zitten. Hoe kom je dan aan een nieuwe burgemeester? En 
wat gebeurt er als de zittende burgemeester wordt herkozen? Wat 
moet die nieuwe of herkozen burgerneester doen met het onder
werp van geschil? 

Ik ben 24 jaar gekozen volksvertegenwoordiger voor D66 geweest 
in de Provinciale Staten van Noord-Holland, waarvan acht jaar 
als gedeputeerde. Toen ik begon werd het college van GS nog 
gevormd met de rekenlineaal: welke fracties hebben, gelet op hun 
zeteltal, 'recht' op een plaats in het college. Nadien vonden we dat 
er een 'meerderheidscollege' moest worden gevormd, op politieke 
en programmatische gronden. Daar stond ik toen achter. Later 
realiseerde ik me dat dit niet goed kon werken. Want wat te doen 
in geval van conflict? Dat zou alleen maar kunnen zijn de vorming 
van een nieuw college uitgaande van dezelfde samenstelling van 
de volksvertegenwoordiging, de Staten. De kiezer stond buiten
spel. 
Terug naar gemeentelijk niveau. Evenzeer als de raad het ver
trouwen in de burgemeester moet kunnen opzeggen, moet de bur
gemeester de raad kunnen ontbinden. Aan de kiezer het laatste 
woord. Anders wordt het "Lijmen, Jan", lijmen van twee kanten. 
Dat plakt goed, maar was niet de bedoeling. + 

Jan de Lange, 
oud-lid Provinciale Staten uan Noord-Holland 
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