
r 

1 

e 
e 

idee'66 I jaargang 6 I nummer 3 I september /985 I blz. 87 

GEMEENTERAADSFRACTIES D'66 BERGEN OP ZOOM 
EN BREDA 

De (on)macht van de Raad 

Inleiding 

Democratie staat voor n'66 centraal, het is doel 
en middel bij ons politiek handelen. De demo
cratie is erop gericht om de macht, de invloed 
e.d., alsmede de controle hierover te regelen. On
derdeel van ons democratisch bestel zijn de ge
meenteraden, provinciale staten en de beide Ka
mers. 

Reeds vanaf de oprichting heeft n'66 geijverd 
voor het afbreken van verouderde machtsstruc
turen en het opbouwen van nieuwe, die meer te
gemoet komen aan de wens tot grotere betrok
kenheid van de burgers bij de politiek. Met name 
heeft daarbij het accent gelegen op het verbete
ren van de landelijke structuren. Evenwel meer 
en meer worden ook op gemeentelijk en provin
ciaal niveau grote onvolkomenheden gesigna
leerd en als knelpunten ervaren. Het is dan ook, 
vooral voor een partij als n'66 gewenst grotere 
aandacht te besteden aan de laagste twee be
stuurslagen. 

In het navolgende willen wij aandacht vragen 
voor de situaties in gemeenteraden, zoals deze 
door ons wordt ervaren. 

De problematiek 

Volgens De Grondwet (art. 152) staat de Raad 
aan het hoofd van de gemeente, hij is derhalve 

het hoogste gemeentelijke bestuursorgaan. (Ook 
in de nieuwe gemeentewet wordt hieraan niet 
getornd). 

In de gemeentewet worden vervolgens belang
rijke zaken, de gemeenteraad betreffende, gere
geld, zoals: 

- de wethouders worden door de Raad uit zijn 
midden gekozen, (art. 86); 

- de leden van het College van B & w zijn, tesa
men en ieder afzonderlijk aan de Raad verant
woording schuldig voor het door het College 
gevoerde bestuur en geven dien aanzien, alle, 
door de Raad verlangde inlichtingen, een en 
ander voor zover zulks niet in strijd is met het 
openbaar belang (art. 129). 

Het gemeentebestel, zoals hierboven aangegeven, 
is gebaseerd op het monistisch systeem, dit in te
genstelling tot het staatsbestel, waar het dualisme 
geldt. Onder monisme wordt dan verstaan, dat 
de Raad niet alleen aan het hoofd van een ge
meente staat, maar tevens volksvertegenwoordi
ging is. 

Zou er sprake zijn van een dualistisch systeem 
op gemeentelijk niveau, dan vormt het College 
van B & w het gemeentebestuur en is de Raad de 
volksvertegenwoordiging. 

In het bestaande systeem geven Raad en B & w 
gezamenlijk invulling aan het beleid en zijn ge
zamenlijk verantwoordelijk. Echter van een zui-
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ver mOnIsme blijkt in de praktijk geen sprake. 

Een belangrijke oorzaak ligt in de dubbelrol die 
de plaatselijke overheid moet spelen: enerzijds 
bestaat de mogelijkheid om in autonomie be
paalde zaken te regelen, anderzijds staat daar

tegenover de verplichting om medewerking te 
verlenen aan de uitvoering van de regels van ho
gere bestuursorganen (medebewind). Daarbij 

kan worden geconstateerd, dat er sprake is van 
een duidelijke inkrimping van autonomie ten 
gunste van medebewind. Dit betekent een ver
dere verstrengeling van rijks- en gemeentetaken 
en een grotere rol voor de Raad als controleli
chaam. 

Formeel heeft dus de Raad het primaat ma
terieel allerminst, mede omdat in de mede be
windstaken het College eerstverantwoordelijke is. 

Een verdere aantasting van de rol van de Raad 
moge uit het volgende blijken: 

Besluitvorming in de Raad komt meestal tot 
stand naar aanleiding van Collegevoorstellen. 
Het College van B & w kent ' de collegiale be
stuursvorm. De gepresenteerde voorstellen wor
den dus gedragen door het gehele College en ken
nen daardoor ook dikwijls een compromiskarak
ter. Door deze besluitvorming staan de Raad en 
het College tegenover elkaar. 

Deze kennis is evenwel niet aanwezig bij de 'niet

collegepartijen' . Vervolgens zal de fractiedisci
pline, sterk bepaald door de kracht van een wet
houder, een goede controle door de gehele Raad 
op het doen en laten van het College onmogelijk 
maken. 

Significant is nog de rol, die de niet-college
partijen zich toedichten. Vanuit de dualistische 
gedachtengang kennen zij zich, ten opzichte van 
het door enkele partijen gesloten programma-ak
koord en de daaruit voortvloeiende collegevor
ming, een rol toe van oppositiepartij. In deze rol 
hebben zij vooral een controlerende functie en is 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
gehele gemeentelijke beleid op de achtergrond 
geraakt. Overigens moet hierbij worden opge
merkt, dat de rolverdeling in de Raad door de 
Collegepartijen niet 'wordt ontmoedigd'. 

Tengevolge van de hierboven geschetste dualis
tische tendenzen, maar ook door de grote tijds
druk, waarin de Raadsleden zich bevinden ten 
gevolge van hun status als amateurs, is de Raad 
geleidelijk afgegleden van de behandeling van 
hoofdzaken naar bijzaken: teveel details, geen 
hoofdlijnen. 

Mogelijke verbeteringen 
De positie van de individuele wethouder is 

daarbij opmerkelijk: deze is door en uit de Raad Wat zijn m.n. de minimale randvoorwaarden, 
gekozen, maar heeft een dubbelrol van zowel waarbinnen de Raad zou moeten kunnen ope
College- als fractielid. Deze positie kan een rem- reren: 
mende invloed hebben op het functioneren van 

de Raad. Naast het gegeven van professionals a. Uitgaande van het bestaande systeem is het 
versus amateurs is de achtergrondkennis, op basis van groot belang dat er wederzijds vertrouwen 
waarvan een (compromis)voorstel tot stand bestaat tussen College en Raad, met erkenning 
komt, bij de wethouder aanwezig. De argumen-- van elkaars verantwoordelijkheden. 
ten vóór, zowel als tegen, alsmede de ambtelijke Daarbij is een goede informatie essentieel, op 
adviezen, worden in lang niet alle gevallen open- basis waarvan kan worden bestuurd. Voor- en 
baar gemaakt. In het fractieberaad kan een wet- nadelen alsmede alternatieven behoren voor een 
houder wel gewag maken van de afwegingen. goede beleidsafweging op tafel te komen, daarbij 
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uiteraard rekening houdend met het tijdsaspect. 

In een vroegtijdig stadium moet de Raad be
trokken worden bij het uitzetten van de hoofd
lijnen van beleid. Reeds van de verkiezingen 
dient een programakkoord op hoofdlijnen, met 

daarbij een financiële raming aan de Raad te 
worden voorgelegd. Dit programakkoord zal 
moeten worden vertaald in een doelstellingen

nota of beleidsplan, zowel voor de korte als voor 
de lange termijn. 

Een jaarlijkse evaluatie, ruim voor de begro
tingsbehandelingen kan de Raad meer inzicht 
geven en ook meer invloed op het beleid. De uit
eindelijke begrotingsbehandeling wint dan aan 
gewicht en is meer beïnvloedbaar dan tot nu toe 
het geval is. 

Vervolgens zullen bij verdere ontwikkelingen 
of bijsturing van beleid, raamnotities nodig zijn, 
die de te ontwikkelen scenario's aangeven, welke 
vóór- en nadelen deze hebben en wat de mogelij
ke alternatieven zijn . 

Het betreft dus geen in detail uitgewerkte voor
stellen, maar keuzelatende richtinggevende ·noti
ties ten behoeve van de bestuurlijke/politieke be
sluitvorming. Nadat de commissies (en Raad) 
zich hebben uitgesproken, wordt e.e.a. verder 
uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van het 
College, waarna de procedure middels pré-advie
zen verder kan worden gevolgd. 

b. Er kan ook aan gedacht worden het bestaande 
systeem te wijzigen (dit dient overigens op lan
delijk niveau te geschieden). 

Teneinde de kwaliteit van het College van 

• 

B & w te kunnen waarborgen en om de dubbel

rollen te vermijden, zou de wettelijke verplich
ting om Collegeleden uit het midden van de 
Raad te kiezen, ongedaan gemaakt moeten wor
den . De Collegeleden dienen vervolgens niet 

meer als Raadsleden te worden aangemerkt, 
waardoor scheiding komt tussen (uitvoering van) 
macht en controle op deze macht. 

Deze scheiding zal gepaard moeten gaan met 
verdergaande bevoegdheden aan de Raad tot 
o.a. het instellen van onafhankelijke onderzoeken 
naar handel en wandel van het College. Overi
gens is een dergelijk instrument in handen van de 
Raad ook binnen het huidige stelsel een welkome 
aanvulling. 

Slot 

Met het bovenstaande is getracht in een kort be
stek enige knelpunten te signaleren op gemeen
teraadsniveau. De aangedragen oplossingsrich
tingen zijn 'niet alleen-zaligmakend', maar meer 
een aanzet tot discussie en, hopelijk, tot verbe
tering van het gemeentelijk bestel. 

Het is een partij als de onze waardig om het 
bestuursorgaan, dat het dichtst bij de burgers 
staat, optimaal te laten functioneren. Mogelijk 
keert daarmee het vertrouwen in de politiek in 
z'n algemeenheid weer enigszins terug. Democra
tisering is niet voor niets onze leidraad, laten we 
daat wat van maken, op alle beleidsniveaus. 


