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CRISIS IN DE LOKALE POLITIEKI 

De politieke 
partijen zijn 

Op een druilerige maan
dagmiddag in januari kwa
men ruim _s-oo genodigden 

aan zet van de rol van de overheid 
in de veranderde samenle
ving is een belangrijke om
issie; we missen een analyse bijeen om de presentatie 
van de betrokkenheid en van de staatscommissie 

'Dualisering en lokale de
mocratie' bij te wonen. 
De zaal werd voornamelijk 
bevolkt door het lijdend 

ROOS VERMEIJ & participatie van de burgers. 
Mensen stellen zich steeds 
minder afhankelijk op van 
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voorwerp van de studie: de bestuurder. Het beeld 
was ontluisterend. Honderden mannen van middel
bare leeftijd in pak die elkaar op het hart drukten dat 
het lokaal bestuur nu echt vernieuwd moest gaan 
worden. Iedereen met gezond verstand kon zien dat 
deze club het adagium 'spannend', een woord dat 
die middag veelvuldig vie!, niet waard was. 

Het gevoel van vervreemding is blijven bestaan 
na lezing van het lijvige rapport. Er valt vee! over te 
zeggen; er is vee! kritiek op te leveren, maar - het 
kan bijna niet anders met deze omvang - natuurlijk 
ook wei wat goeds over te zeggen. De omvang wekt 
de schijn van volledigheid. Toch willen wij betogen 
dat de commissie-Elzinga zich een meester heeft be
toond in de beperking. 

Een interne bedrijfsrapportaae 
De commissie had de opdracht met een voorstel te 
komen om het bestuursmodel te dualiseren. Die op
dracht heeft ze nauw opgevat. Want de rapportage 
gaat in feite !outer en alleen over dat bestuursmodel 
en in vee! mindere mate over de lokale democratie 
an sich. Het lijkt wei of de commissie een blik op de 
(boze) buitenwereld met alle macht heeft willen 
vermijden. Het is de geschiedenis van het lokale be
stuursmodel, een internationale vergelijking van 
modellen om vervolgens, zeer uitvoerig stil te staan 
bij verschillende dualistische varianten die tot in 
detail worden uitgewerkt voor de verschillende ac
toren. 

Hoe kun je aanbevelingen doen voor een 
'werkende democratie' (p. 446) 1 zonder die per in te 
gaan op de veranderende positie van het lokaal be
stuur? Het ontbreken van een fundamentele analyse 

de politiek als het gaat om 
de behartiging van hun belangen. Zij verenigen zich 
indien nodig in tijdelijke verbanden ter verdediging 
van bepaalde belangen, en wenden zich niet meer 
per defmitie tot de overheid voor de oplossing van 
problemen. Daarnaast missen we inzicht in de ge
volgen voor de lokale democratie van een samenle
ving die steeds minder hierarchisch wordt; burgers 
zijn mondig geworden. Overheidshandelen dat het 
Ieven van mensen raakt wordt niet meer klakkeloos 
geaccepteerd. 

Met de opdracht in de hand, heeft de commissie 
het bestaande stelsel als basis genomen. Maar het is 
onverstandig te gaan bouwen zonder nate gaan of de 
fundamenten stevig genoeg zijn. De commissie er
kent wei dat de representatieve democratie haar mo
nopolie heeft verloren, maar streeft er tegelijkertijd 
naar dat deze haar primaat behoudt (p.444). De 
vraag is echter of dat primaat niet a! lang geleden is 
weggeglipt. Het stadhuis mag dan vaak in het cen
trum van de stad staan, het is allang niet meer het 
centrum van de macht . 2 

Het is natuurlijk geen toeval dat de hele discussie 
in de media, op een nieuwsgolfje over de burge
meestersaanstelling na, nauwelijks op gang is geko
men. Laat staan dater bij de bakker over wordt ge
sproken. Dualisme en lokale democratie is in zekere zin 
een interne bedrijfsrapportage. De onderzoeksbij
lage is daar een treffende illustratie van . Voor het 
verzamelen van empirisch materiaal over de feite
lijke verhouding tussen belangrijke actoren binnen 
het lokaal en provinciaal bestuur, is men te rade ge
gaan bij de gekozen en benoemde bestuurders. De 
resultaten van die steekproef geven natuurlijk voor
namelijk weer hoe bestuurders hun eigen roll en per-
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cipieren. Alleen over het burgemeesterschap vond 
men het van belang om bij het N 1 Po een representa
tieve steekproef uit te zetten. Oat er zich onder jon
geren een groot kennishiaat voordoet, en dat zij ook 
het meest onverschillig staan tegenover de benoe
mingswijze van de burgemeester lijken geen belang
wekkende constateringen te zijn voor de commis
sie. 3 De 'burger' is onvindbaar in de afweging over 
hoe we de representatieve democratie beter kunnen 
inrichten. Echt schrijnend wordt het zelfs even als 
de commissie schrijft: 'Dualisering vraagt een we
zenlijke herorientatie van de burgers ( ... ) op de ge
meente.' (p. 45 1). Het is blijkbaar de burger die de 
overheid verkeerd benadert ... 

Maar if dat in de praktijk zo uitpakt? 
Ondanks deze vrij gesloten taakopvatting, kunnen 
we constateren dat de commissie in haar rapport een 
consequente lijn volgt. Het is voor een belangrijk 
deel een haluerende beschrijving van experimen
teD van een aantal vernieuwende gemeenten. De 
scheiding van taken en bevoegdheden van bestuur en 
volksvertegenwoordiging is aanbevelenswaardig. 
Het is een logische lijn die ook al in Lokaal ABC was 
geschetst.4- Afgezien van de gedrochtelijke gepoliti
seerde constructie van de burgemeestersaanstelling 
(een 'afschuwelijk dossier' om met de voorzitter te 
spreken) zitten er wei degelijk bruikbare voorstel
len in. De rollen en taken van college en raad wor
den duidelijker onderscheiden. De bestuurstaken 
worden formeel geconcentreerd bij het college, 
hetgeen materieel al het geval was. De raad concen
treert zich op zijn rollen als kadersteller, controleur 
van het college, en bovenal volksvertegenwoordi
ger. Om die rol zuiver te vervullen wordt terecht 
voorgesteld wethouders geen lid meer te Iaten zijn 
van de raad.ln theorie leidt dit tot een duidelijker en 
stevigere rol van de raad. En tot een herkenbaar be
stuur en een herkenbare volksvertegenwoordiging. 
Maar of dat in de praktijk zo uitpakt .. ? Nu al is de 
raad de baas, en nu al volgt zij het college. Nu al kan 
de raad initiatieven indienen, kaders stellen, volks
vertegenwoordiger zijn. Het blijft moeilijk om met 

formele regels een bepaalde werkwijze af te dwin
gen. Veel van de voorsteilen die Elzinga doet, zijn 
zonder (grond)wetswijziging te realiseren. Rolop
vatting en positie Iaten zich niet aileen bepalen door 
regelgeving, maar ook door interpretatie. Zelfs als 
aile voorsteilen in praktijk worden gebracht, veran
dert er niets als politieke partijen en politici zelf niet 
ook veranderen. 

De commissie ziet het belang van de positie en 
inbreng van politieke partijen wei in, maar heeft zich 
daar met het voorstel voor een 'Vernieuwingsim
puls lokaal politiek stelsel' wat te makkelijk van af 
gemaakt. Het gaat om een 'vernieuwing van stijlen, 
werkwijzen en methodieken van politick en be
stuur' (p.449). Juist op dit punt weet de commissie 
haar verder zo uitvoerige teksten beknopt te hou
den. Het gaat om een meerjarig programma met een 
aantal concrete actiepunten en doelen'. Daarbij 
wordt slechts een concrete suggestie gedaan, en dan 
ook nog een slechte. Streven naar vermindering van 
het tijdsbeslag van het raadslidmaatschap is symp
toombestrijding. Het ligt niet voor de hand dat de 
dualisering leidt tot vee! meer ruimte in de agenda 
van raadsleden, hoogstens tot een anders ingevulde 
voile agenda, met meer afspraken buiten de deur. 
Goed raadswerk vreet tijd. Het ware daarom beter 
geweest de aandacht te richten op manieren om het 
raadslid te ondersteunen.s De politieke partijen 
hadden een rijkere lijst suggesties goed kunnen ge
bruiken. De commissie had bijvoorbeeld ook een 
ideaaltypische beschrijving kunnen geven van het 
raadslid en de wethouder. Oat zou een heldere 
schets voor het einddoel van de vernieuwingsvoor
steilen kunnen opleveren. Nu beperkt die beschrij
ving zich tot de rol van de burgemeester in het 
nieuwe model. Door de Vernieuwingsimpuls zo 
open te Iaten is het een zwakstroom-impuls gewor
den voor het partijpolitieke hart van de democratic, 
terwijl dat aileen met een forse stroomstoot weer 
tot kloppen kan worden gebracht. 

De impuls is een magere aanduiding om - als je 
dat al wil- de lokale democratie er via de politieke 
partijen weer bovenop te helpen. Maar toegegeven, 

I. Paginanurnmers verwijzen tenzij Wiardi Beckman Stichting/ Centrum voor Lokaal Bestuur, I 999· 
anders vermeld naar Staatscomrnissie voor Lokaal Bestuur, 2ooo (te 
Dualisme en lokale democratie, verschijnen) . 
Dualisme en lokale democratie, Alphen aan 3. Onderzoeksbijlage Dualisme en 
den Rijn: Sarnsom, 2ooo. lokale democratie, pp. 233 en 236. 

2. Zie voor een gedegener en 4-· Centrum voor Lokaal Bestuur, Lokaal 
gedrevener onderbouwing van deze "" ABC, Naar een Aantrekkelijk, Betrouwbaar 
stelling: Paul Frissen, SturinB en Publiek en CommunicatiifBestuur, Amsterdam: 
Domein,Jaarbericht 2000, Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting/ Centrum 

5. De voor de hand liggende suggestie 
om ondersteuning van de raad echt 
veilig te stellen door instellen van een 
aparte griffie voor de raad, of 
tenrninste een verplichte vergoeding 
voor &actieassistenten en een 
onderzoeksbudget wordt helaas niet 
gedaan. 
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wie de schoen past, trekke hem aan. Het zijn ook de 
politieke partijen zelf die, landelijk en lokaal, weinig 
besef en initiatiefhebben getoond om de zaken wer
kelijk anders aan te pakken. De harde constatering 
datmet name op lokaal niveau vee! politieke partijen 
zich in de praktijk hebben teruggetrokken in de rol 
van de klassieke kiesvereniging is terecht (p. 9 2). Lo
kale afdelingen houden met moeite het hoofd hoven 
water, gewesten kwijnen langzaam weg, de lande
lijke partijbureaus draaien, aile vernieuwingsvoor
stellen ten spijt, hun jaarlijkse congressen af. De 
partijen zelfkan een sterke interne gerichtheid wor
den verweten. De behoefte 

geven, te voorkomen dat mensen maatschappelijk 
gelsoleerd raken. 8 Een taak van de partijen is dan 
binden en verbinden, maar met respect voor de 
maatschappelijke varieteit! 

Dat vereist een partij die naar buiten durft te 
treden, flexibel is en inspeelt op verschillende be
langen. Hetis een persoonlijke wijze van politiek be
drijven, waarbij niet de partij maar het individu cen
traal staat. Waarbij de partij een verzameling is van 
verschillende individuen, met eigen stijlen en eigen 
netwerken. Daarbij kunnen de landelijke partijen, 
zoals Elzinga terecht constateert, het een en ander 

leren van het succes van 
aan verandering onder lo
kaal bestuurders zelf lijkt, 
blijkens een recente en
quete, zelfs af te nemen. 6 

Natuurlijk is er meer 
aan de hand. Ons politieke 
systeem is zo ingericht dat 
mensen niet mee hoeven te 
doen. (En daardoor kan bij
voorbeeld Bolkestein uit de 

Vreemd genoeg lijkt oak de crisis 

waarin politieke partijen zich 

bevinden een gezelschapsspel te 

worden voor enkele wetenschappers en 

de partijbesturen die commissie na 

commissie in het leven roepen om met 

nieuwe voorstellen te komen. 

lokale partijen (p.94). 
Personen winnen aan be
lang ten opzichte van de 
programma's. Lokaal be
stuurders die het volk ver
tegenwoordigen, niet door 
voor hen te spreken maar 
met hen te spreken. Een lo
kaal bestuurder met een 
eigen gezicht, die de bur-

!age opkomst concluderen 
dat men tevreden is en niets wil veranderen.) En 
mensen zijn vee! zakelijker geworden in hun opstel
lingjegens de overheid. Ze weten hun wegen we! te 
vinden, en roeren zich (pas) als er iets niet naar hun 
zin gaat. Uiteraard is het van belang dat de burgers 
zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. 
En dat doen zij. Steeds weer blijkt uit studies dat de 
participatie van burgers niet afneemt, maar van 
vorm verandert. Hoewel opkomst en partijlidmaat
schap dalen, nemen vormen van participatie buiten 
de partijpolitiek al jaren in omvang toe.7 Maar onze 
representatieve democratie vereist we! een zekere 
legitimatie. 

Sombere scenario's? 
Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe vormen. 
Misschien is de toenemende politieke onverschillig
heid ook een gevolg van een dalende maatschappe
lijke samenhang. Daarbij kan het de taak van de poli
tiek zijn om maatschappelijke solidariteit vorm te 

gers van gezicht kent. Voor 
sociaal-democraten is dat natuurlijk nog niet zo een
voudig: hoe verhoudt een lokaal profiel zich tot lan
delijk PvdA-beleid en hoe verhoudt verscheiden
heid zich tot gelijkheidsdenken? 

Herhaaldelijk is de positie van politieke partijen 
geanalyseerd en zijn er vernieuwingsvoorstellen ge
daan.9 Vreemd genoeg lijkt ook de crisis waarin 
politieke partijen zich bevinden een gezelschapsspel 
te worden voor enkele wetenschappers en de partij
besturen die commissie na commissie in het Ieven 
roepen om met nieuwe voorstellen te komen. Veel 
van wat reeds ettelijke malen is opgeschreven ver
dient het om nu uitgevoerd te worden. Al is het soms 
hopen tegen beter weten in. Er zal meer werk moe
ten worden gemaakt van rekrutering, scouting, 
lokale profllering. Lokaal moeten meer gezichten 
van buiten de bestuurlijke incrowd op het toneel ver
schijnen. Ook zullen politici moeten beseffen dat 
het 'politieke speelveld' eerder buiten ligt dan bin-
nen. 

6. Raadsledenenquete Binnenlands 
Bestuur 1999, in: Binnenlands Bestuur 
2, 141I hooo . 

8. Centrum voor Lokaal Bestuur, Lokaal 
ABC, Naar een Aantrekkelijk, Betrouwbaar 
en Communicatiif Bestuur, Amsterdam: 

onder andere: Een partij om te kiezen 
(' 9 1), "De PvdA in verandering, een 
gevoel van urgentie" (' 94), Idee en 
beweging (' 94), In de buurt van de 
politiek (' 94), Ideeen personen en 
praktijken deel 1 (' 95) en dee] 2 (' 96), 
Nieuwe Rozen (97). 

7. Zie bijvoorbeeld het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1998, H6, 7 en 17, 
zie ook Ruud Koole en Joop van 
Holsteyn in dit s 8<.P nurnmer. 

Wiardi Beckman Stichting/Centrum 
voor Lokaal Bestuur, 1999, pp. 1 1 en 
29. 
9. Binnen de PvdA onder meer en 
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Het is cynisch te moeten constateren dat uitein
delijk de echte omslag van de praktijk moet komen. 
Niet van de regels, maar van de lokaal bestuurders 
en de partijen. Strikt genomen was deze staats
commissie daar niet voor nodig geweest. Sterker 
nog, door de zeer summiere aanzet voor de 
'Vernieuwingsimpuls' gaat daar vooralsnog weinig 
dwingende kracht vanuit. 

Het rapport-Elzinga vormt ons inziens wei aan
leiding voor de politiek om daadwerkelijk een 
nieuwe rol te geven aan haar volksvertegenwoor
digers en organisatie. Het is goed dat er nu een 
stroomstootje door de lokale politiek gaat. Want tot 

nog toe hebben partijen helaas niet Iaten zien de 
lokale politiek (volgens Elzinga 'zo dood als een 
pier') te kunnen reanimeren. Hopelijk creeert het 
debat dat naar aanleiding van het rapport ontstaat 
daarvoor voldoende momentum binnen en buiten 
de wereld van bestuurders. Want anders worden de 
sombere scenario's - zoals het einde van de partijen 
op lokaal niveau - reeler dan we denken. 
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