
s &..o 6 2oo 1 

Vorige week heeft minister Klaa de Vries het Wetsvoorstel Dualise
ring Gemeentebestuur ingediend bij de Tweede Kamer. Daarin staat 
dat wethouders in het vervolg niet Ianger dee! uitmaken van de ge
meenteraad en ook niet meer uit de gemeenteraad hoeven te worden 
gerecruteerd. Dit voorstel vloeit voort uit het rapport van de Staats
commissie-Elzinga over het lokaal bestuur, dat vorig jaar uitkwam . De 
commissie moest wegen zoeken om het lokaal bestuur- gemcente en 
provincie - voor kiezers en gekozenen aantrekkelijker te maken. Het 
rapport telt ruim 900 pagina's. Zinnige antwoorden op de gestelde 
vraag heb ik er niet in aangetroffen. De voorstellen die de commissie 
doet werken voorspelbaar averechts en houden juist een verdere deva
luatie van de lokale democratic in. 

Klaas de Vries is een van de slimste politici die ik ken, maar helaas 
uit die kwaliteit zich ook in zijn behoedzaamheid om zelfs niet het risico 
te !open zich aan koud water te branden. Als ik hem was geweest, had 
ik de voorstellen van de commissie-Elzinga zonder meer naar de prul
lenbak verwezen, op grond van de argumenten die nu volgen. Argu
menten die hij gemakkelijk zelfhad kunnen bedenken en misschien ook 
wei bedacht heeft. 

Ik beperk mij tot de nieuwe manier om wethouders te benoemen. 
Sinds de gemeentewet van Thorbecke worden wethouders gekozen uit 
de gemeenteraad, waaraan zij vervolgens verantwoording schuldig 
zijn. Dit betekent dat wethouders wei eerst door de kiezers in de ge
meenteraad moeten worden gekozen, ook al weten die kiezers niet 
zeker wie van de raadsleden die ze kiezen wethouder zal worden. In het 
algemeen plaatsen politieke partijen kandidaten voor het wethouder
~chap bovenaan de kieslijst. Zowclleden van de gemeenteraad, partij
leden als kiezers kunnen op deze wijzc invloed uitoefenen op wie cr 
wethouder namens een partij kan worden. 

A Is het wetsontwerp van De Vries wordt aangenomen, komt er een 
eind aan deze lokale democratic. Wethouders hoeven dus niet eerst ge
kozen te worden als lid van de gemecnteraad. Dit voorstel is gepresen
teerd als een manier om aan sterkere bestuurders te komen. Dat zijn 
blijkbaar mensen die te benauwd zijn om zich aan het democratisch 
proces van kandidaatstelling in een politieke partij voor gemeente
raadsverkiezingen te onderwerpen. 

Feitclijk houdt het voorstel-Dc Vries in dat de samenstelling van 
colleges van B & w net zo' n ondoorzichtig proces wordt als die van een 
kabinet, waarbij zowel de kiezer als de gekozen gemeenteraadslcden 
buiten spel staan. Niet de !eden van de Tweede Kamer benoemen im
mers ministers en staatssecretarissen. Dat gebeurt in ecn aan elke 
openhcid onttrokken beraad van formateur en partijleiding. 

Een andere voorspelbare consequentie is dat het raadslidmaatschap 
nog onaantrekkelijker wordt dan het al is, omdat de kans om vanuit 
deze positie wethouder te worden vermindert. 

Merkwaardig is tens lotte het feit dat de invoering van de benoemde 
wethouder vooral wordt gesteund door partijen die van de benoemde 
burgemeester af will en en deze zelfs door aile burgers van de gemeente 
willen Iaten verkiezen. 
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