
I 

I 2 2 

~ ltJ 

s&..o31995 

Lokaal bestuur in 

verwarr1ng 

Sinds de voorlaatste ge
meenteraadsverkiezingen 

PAUL BORDEWIJK en onderzoeken over het 
functioneren van het lokaal 
bestuur, waarbij vooral het 
werk in zeven grote steden 

(I 990) is de lokale politiek 
niet meer wat zij geweest 
is. Althans: zij is niet meer 

Gemeenteraadslid in Leiden en publicist 

wat zij leek te zijn. Oat 
geldt in het bijzonder voor de Partij van de Arbeid. 
Jui1lt in de wijken waar de PvdA traditioneel sterk 
was, bleven de kiezers weg, en dat vergrootte ons 
kiezersverlies. 

Die nederlaag kwam extra hard aar. omdat de 
PvdA er niet op voorbereid was. Ook in I 982 leed 
de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen een 
grote nederlaag. Maar daaraan was een nog vee! 
grotere teruggang bij de statenverkiezingen van dat 
jaar voorafgegaan, die zonder meer het gevolg was 
van de problemen van de PvdA tijdens bet kabinet -
Van Agt 11. 

Bij de daaropvolgende raadsverkiezingen, die 
van I 9 8 6, leverde het verzet tegen de kruisraketten 
en de bezuinigingen van Ruding de PvdA in bijna 
aile grote steden een dominerende positie op, die 
de Wibauts van deze tijd aile ruimte hood: zij reor
ganiseerden ambtelijke apparaten om ze klantvrien
delijker en bedrijfsmatiger te Iaten werken, ze 
bouwden musea, stations en schouwburgen, ze 
haalden buitenlandse arcrutecten binnen' en gaven 
ruim baan aan nieuwe bedrijven om spiegelende 
kantoorpaleizen in de stad te zetten. 

Eigenlijk stak het beleid van onze ministers in 
het kabinet-Lubbers 111 maar flets af tegen het elan 
van dit eigentijdse wethouderssocialisme. Hoog
gespannen waren dan ook de venyachtingen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Misscruen dat we niet 
overal het record van I986 zouden evenaren, maar 
handhaving van de machtspositie van de PvdA leek 
plausibel. 

Het pakte echter anders uit. En omdat de neder
laag van de PvdA gepaard ging met een uitzonder
lijke !age opkomst, vooral in achterstandswijken, 
kwam niet aileen de lokale politiek van de PvdA ter 
discussie te staan, maar ook het lokaal bestuur als 
zodanig. Oat leidde tot een stroom van publikaties 

van de Onderzoeksgroep 
Lokale Democratic onder 

Ieiding van Pietcr Tops de aandacht trok. 1 

Het beeld dat uit a! deze onderzoeken naar 
voren komt, is dater bij de kiezers weinig waarde
ring is voor de lokale politiek, en dat men daar ook 
slecht van op de hoogte is. Zo weten maar weinig 
mensen wie er wethouder zijn, terwijl de burge
meester bij de meeste mensen wei bekend is. De 
meeste kiezers Iaten zich in hun stemgedrag dan 
ook vooral leiden door de landelijke politiek. De 
pretentie van gemeentebestuurders dat zij de 
dichtst bij de bevolking staande bestuurslaag zijn, 
komt daarmee lelijk op de tocht te staan. 

Oat had overigens geen verrassing hoeven te 
zijn. Mijn vroegere collega Jit Peters2 heeft aange
geven hoe weinig de Leidse bevolking in I 974 weet 
bleek te hebben van het feit dat de PvdA de periode 
daarvoor in de gemeenteraad op ongekend felle 
wijze oppositie had gevoerd, en bij een onderzoek 
door de T R o s in I 9 8 6 bleek het vertrouwen in de 
burgemeester alom grater dan in de gemeente
raad. 3 In tegenstelling tot de gemeentepolitiek 
blijkt men echter over de gemeentelijke dienstver
lening heel tevreden te zijn. Oat laatste was vooral 
opmerkelijk, omdat in de periode daarvoor projec
ten in de mode gekomen waren waarbij gemeente
bestuurders zich profileerden door te proberen de 
gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Daar
na ontstond het besef, dat men wellicht toch aan het 
verkeerde touw zat te trekken, en ging men alom 
werken aan bestuurlijke vernieuwing, meestal in 
relatie tot sociale vernieuwing. 

Gebrekkiae leaitimatie 
Bij twee interessante publikaties die de 'ontnuchte
ring' van het lokaal bestuur thematiseren, wil ik 
wat Ianger stilstaan. Het betreft Peter Casten
millers Onverschilliae democratie en Moderne reaenten 
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van Pieter Tops, beide uit 1994+. Seide boeken zijn 
te zien als een reactie op de verwarring die in het 
lokaal bestuur is toegeslagen. Castenmiller en Tops 
bezien deze evenwel vanuit een verschillend per
spectief. Het perspectief van Castenmiller is het 
hi torische. Hij zet de resultaten van recente onder
zoeken tegenover die van eerdere, vanaf de jaren 
vijftig. Het blijkt dat de houding van de bevolking 
tegenover de lokale politick in de loop van de tijd 
maar weinig veranderd is, en dater allang reden is 
om vraagtekens te zetten bij de pretentie van de 
gemeente dat zij de bestuurslaag is die het dichtst bij 
de burgers staat. Daarbij constateert hij juist een 
afncmende waardering voor de dienstverlening 
door de gemeente, met name waar het gaat om het 
beheer van de directe leefomgeving en bestrijding 
van vandalisme en onveiligheid. 

In de loop van de tijd verschillen de aangedragen 
oplossingen voor de gebrekkige legitimatie van de 
lokale politick. Twintig jaar geleden zag men vee! 
in versterking van de rol van de plaatselijke partijaf
delingen en in het ontwikkelen van inspraakproce
durcs. Nu lijkt het erop, dat beide ontwikkelingen 
aan een eind zijn gekomen. Door de institutionali
sering van de inspraak verwordt dit vaak tot een 
rituele dans, terwijl ten aanzien van de invloed van 
de lokale partijafdelingen de commissie-Van Keme
nade zich afvroeg: 

Wie zijn eiaenlijk die actieve partijleden 
(0,4 procent van de bevolkina) die aedetailleerd 
willen voorschrijven hoe het overheidsbeleid eruit 
moet zien, en uitmaken wie er precies, namens de 
partij waarop kiezers stemmen, in verteaenwoor
diaende lichamen plaatsnemen?S 

Castenmiller concludeert met enig voorbehoud, 
dater am pel aanleiding is kanttekeningen te zetten 
bij de aanname dat de democratic op lokaal niveau 
op d meest directe wijze gestalte krijgt, zoals dat 
in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Ge
meentewet zo mooi stond. 

In het hoek van Tops, dat wat vlotter geschreven is 
dan dat van Castenmiller en zich meer op een alge
meen publiek lijkt te richten, wordt de gebrekkige 
legitimiteit van het lokaal bestuur beschreven als 
een van de items in de discussies over het lokaai 
bestuur, naast klassiekers als de benoeming van de 
burgemeester en de regionalisering, en recentere 
discussies als die over de verzelfstandiging van het 
ambtelijk apparaat en de wethouder die niet tevens 
raadslid is. 

Daarbij constateert hij twee soorten pogingen 
om de legitimiteit van het gemeentebestuur te ver
groten, die elkaar niet altijd verdragen. In het ene 
geval gaat het om voorstellen die de gemeenteraad 
belangrijker maken. Dat geldt voor voorstellen om 
de gemeenteraad de burgemeester te Iaten aanwij
zen, maar ook voor voorstellen om het lokale 
karakter van verkiezingen te versterken, bij voor
beeld door niet in aile gemeenten op dezelfde dag 
verkiezingen te houden, en verkiezingen mogelijk 
te maken naar aanleiding van een crisis in het ge
meentebestuur. 

Ook veel voorstellen voor een andere werkwij
ze van de raad zijn hierop gericht. In veel gemeen
ten streeft men ernaar de gemeenteraad eerder in te 
schakelen bij de beleidsvoorbereiding, maar Tops 
constateert dat dit juist de orii'~ntatie van gemeente
raadsleden op de interne gang van zaken binnen de 
gemeente versterkt. Liever kiest hij voor een meer 
dualistische structuur, en hij lijkt dan ook de voor
keur te geven aan de situatie dat wethouders niet 
tevens raadslid zijn. 

Tops haalt ook de door Jacobs geformuleerde 
Wet van Klets aan: raadsleden hebben de behoefte 
om de tijd die voor een vergadering is uitgetrokken 
vol te praten, en voelen zich daarbij geroepen om 
zich tegenover hun achterban waar te maken door 
bij elk punt waar anderen het woord voeren ook 
een duit in het zakje te doen, zonder dat ze iets 
wezenlijks hebben toe te voegen. Ook bij een 
recent onderzoek in Eindhoven is dat geconsta
teerd:6 

1. P.W. Tops, S.A.H. Denters, 
P.D pla,J.W.vanDeth,M.H. 
Lcij naar en B. Niemoller, Lokale demo
crarie en bestuurlijke vernieuwina in 
Amsrerdam, Den Haaa, Eindhoven, 
Nljmeaen, Tilbura, Utrecht en Zwolle, 
Eburan, De!Ji, 1 991 (samenvatting en 
declrapporten). 

3· P. Bordewijk, 'De positie van de wet
houder gewogen', in P. W. Tops, 
A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken, 

Uitgeverij Atlas, 1 994· 
S· Commissie-Van Kemenade, Een partij 
am te kiezen, PvdA, Amsterdam, 1991, 
Deel1 p. 12. 

2. J .A. Peters, 'Decentralisatie 
Motievcn n conscquenties' in Socialisme 
&.democrati•JB· 46 (1989) p. 248. 

De wethouder - Positie en junctioneren in 
een veranderend bestuur, v u GA, 

's-Gravenhage, 1994, p. 3 1. 
4· Peter Castenmiller, Onverschilliae 
democratie. Betrokkenheid bij de lokale poli
tiek, Amsterdam: Het Spinhuis, 1994. 
Pieter Tops, Maderne reaenten. Over lokale 
democratie, Amsterdam/ Antwerpen: 

6. R.J. in 't Veld, H.H.F.M. Daemen 
en C.J. Dekker, De aemeenteraad a is dra
aer van democratie, rapport betriffende de rol 
van de aemeenteraad in het Eindhovense 9's
teem van beleidsvormend besturen, Bestad, 
Rotterdam, 1994, p. 54· 
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In de kleinere en meer iriformele bijeenkomsten 

was het gedrag van raadsleden te karakteriseren 

als ontspannen, terwijl de stijl van arsumenteren 

levendig en inhoudelijk was. Men spreekt dan kort 

en luistert echt naar elkaar; men du:ft elkaar 

ze!Js uitleg te vragen rj' toe te geven dat men iets 

niet begrijpt. In de plenaire bijeenkomst verander

de de toon en de stijl. Wij bespeurden meer krib

bigheid, ze!Jverzekerdheid, partij-politiek gehak

ketak en een tendens tot het 'spelen van het poli

tieke spel', althans datgene wat men daaronder in 

ons land soms meent te moeten verstaan. 

Opmerkelijk is dat de 'Wet van Klets' vooral geldt 
voor openbare vergaderingen: dan !even raadsleden 
zi~h in in de rol van volksvertegenwoordiger, en 
verkondigen bij elk onderwerp de impliciete bood
schap dat hun partij het mee~t voor de bevolking 
opkomt. Vandaar die kribbige sfeer, waarin men 
weinig bereid is zich te Iaten overtuigen, en wan
neer dat al gebeurt ingepeperd krijgt dat wat men 
nu zegt toch wei sterk afwijkt van wat men eerder 
beweerd heeft. In besloten vergaderingen is de 
sfeer vee! zakelijker. 

Daarom beproeft men hier en daar nu een nei
ging maar weer besloten te gaan vergaderen, niet 
vanwege de vertrouwelijkheid van het onderwerp, 
maar om tot een zakelijker en meer open gedach
tenwisseling te kunnen komen. Eigenlijk zou men 
het publiek moeten weren bij openbare vergaderin
gen en aileen toe moeten Iaten bij besloten bijeen
komsten, maar dan bederft men het effect. 

Tegenover pogingen om de positie van de raad 
te versterken, staan ook pogingen om de legitimatie 
van het lokaal bestuur juist te versterken door 
maatregelen die in feite de gemeenteraad minder 
belangrijk maken. Dit geldt voor de rechtstreeks 
gekozen burgemeester, het referendum, de intro
ductie van kwaliteitspanels en vormen van binnen
gemeentelijke decentralisatie. 

Tops maakt geen keuze tussen de twee vormen 
van bestuurlijke vernieuwing die we in den Iande 
tegenkomen: versterking van de positie van de raad 
en relativering van de positie van de raad. Hij con
stateert dat op lokaal niveau politieke programma's 
minder belangrijk zijn dan persoonlijkheden en de 
wijze waarop politici contacten met de samenleving 

7. 'Assen kiest schaatser "van toen" in 
raad', De Volkskrant 14 maart 1994. 
8. J. van Deth, 'Bestuurlijke vemieu
wing op lokaal niveau', voordracht 

onderhouden. Hij pleit daarom voor moderne re
genten, 'die erin slagen in de moderne samenleving 
op een gezaghebbende wijze politick te bedrijven'. 
Maar hij is de eerste om toe te geven dat dat gcen 
gemakkelijke opgave is, want hedendaagse politici 
hebben te maken met 'mondige en zelfstandige 
burgers, die zich ontpoppen tot intelligente en 
veeleisende tegenspelers van het openbaar be
stuur'. 

Wanneer ik mensen zou moeten noemen die 
aan dit profiel van moderne regenten voldoen, 
denk ik aan Schelto Patijn, of aan de c DA-burge
meester van Apeldoorn, Harm Bruins Slot. Maar 
dat zijn wei mensen die het besturen zo ongevecr in 
de chromosomen hebben zitten. 

Een ondersteuning voor het belang van per
soonlijkheden in de politick lijkt gevonden te kun
nen worden in de opkomst van ex-topsporters: 
Erica Terpstra staatssecretaris, Mieke Sterk kamer
lid, Hilbert van der Duim raadslid in Assen, de laat
ste gekozen met voorkeursstemmen als lijstduwer 
van de plaatselijke lijst PLoP. De lijsttrekker van 
die partij is heel blij met Vander Duim:7 

Hilbert is leraar economie, hij heift een H B o
opleiding gedaan, en heift dus meer kennis in 

huis dan de meesten van ons. Hij is heel geschikt 

voor de portifeuilleflnanciiin en natuurlijk voor 

sport en recreatie. 

Hier openbaart zich eerst recht het dilemma van de 
plaatselijke politick: voor wie raadslid wil worden 
is het een prae als hij hard kan schaatsen, maar om 
als raadslid te functioneren is het toch het beste om 
tot het vertrouwde circuit van ambtenaren en 
onderwijsmensen te behoren. 

Personen zonder programma's 

Men kan zich afvragen, of er eigenlijk wel plaats is 
voor lokale democratic. Jan van Deth, een van de 
!eden van de Onderzoeksgroep Lokale Demo
cratic, stelt die vraag onomwonden. 8 Hij ontkent 
echter niet de noodzaak van het lokaal bestuur, 
maar men zal er dan toch niet omheen kunnen dat 
dat bestuur op enigerlei wijze democratisch gelegi
timeerd zal moeten zijn. In theorie laat een ge
meente zich ook besturen door een benoemde bur-

gehouden op een symposium georgani
seerd door de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 2 1 januari 1994, samengevat 
in Lokaal Bestuur maart 1994, p. 1 6. 
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gcmeester met een deskundig ambtenarenapparaat, 
maar dan zal bij elke controversiele beslissing de 
Minister van Binnenlandse Zaken om ingrijpen 
worden gevraagd . 

Oat vraagt een immens ambtelijk apparaat dat 
de Minister in staat stelt voldoende grip op die bur
gemeesters te houden, en dat is - afgezien van 
democratische overwegingen - zeer ondoelmatig. 
Exact om deze reden heeft Amsterdam stadsdelen 
met volwaardige politieke besturen ingesteld: ge
constateerd werd dat de besluitvormingskosten in 
middelgrote gemeenten aanzienlijk lager zijn dan in 
een zeer grote gemeente als Amsterdam. 

Maar juist bij de deelraden openbaart zich de 
paradox van de lokale politick: de lijnen worden 
korter, daardoor kan efficienter worden gewerkt, 
en is het voor de burger gemakkelijker om de ver
antwoordelijke bestuurder te spreken te krijgen, of 
zijn probleem besproken te krijgen in het algemeen 
bestuur. Aan de andere kant passen de problemen 
waarbij de stadsdelen bevoegd zijn zo weinig in de 
klassieke partijpolitieke tegen~tellingen, dat de bur
ger nauwelijks de mogelijkheid heeft om door zijn 
tern bij de verkiezingen richting te geven aan de 

besluitvorming. Personen worden daardoor be
langrijker dan programma's. 

In de tijd dat gewestvorming nog sterk in de 
bclangstelling stond, heb ik mij afgevraagd of op het 
niveau van gemeenten de participatie van landelijke 
partijen wei zinvol zou blijven, en of men niet op 
dat niveau de mogelijkheid van individuele kandi
daatstelling zou moeten openen, in plaats van het 
lijstenstelsel als enige vorm van echte democratic te 
beschouwen.9 

De keuze voor het belang van persoonlijkheden ho
ven dat van politieke programma's lijkt binnen onze 
partij snel gemeengoed te worden. In de w B s uitga
ve In de buurt van politiek 10 bepleiten Paul Depla en 
Jacques Monasch hetzelfde. Opmerkelijk aan die 
uitgave is dat onderscheidende onderwerpen als 
verkeer, erfpacht en emancipatie, waarmee de 
afgelopen tien, twintig jaar PvdA-fracties zich 
geprofileerd hebben, in die uitgave niet meer aan de 

9· P. Bordcwijk, 'De lijdensweg van de 
bestuurlijke reorganisatie', Hollands 
Maandblad jg. 1 7, nr. 342, mei 1976, 
p. 10. 

1 o. Paul Depla en Jacques Monasch, In de 
buurt van politiek, Handboek voor de vernieu
winB van de lokale politiek, 

orde komen, en plaats hebben moeten maken voor 
punten waarop de PvdA zich vee! minder onder
scheidt. 

Oat geldt vooral voor veiligheid: de periode waarin 
men in linkse kring dat onderwerp afdeed met de 
constatering dat Nixon ook voor law and order was, 
is voorbij. Maar ook de vele beschreven projecten 
in de sfeer van gesubsidieerd werk lijken niet zozeer 
typisch PvdA, als wei onderdeel van een zoektocht 
door de gezamenlijke politieke partijen. Daarbij 
gaan Depla en Monasch wei erg gemakkelijk voor
bij aan de vraag hoe dat soort projecten zich ver
houdt tot de gedachte dat gelijk werk ook gelijk 
beloond moet worden. 

De ontideologisering van de lokale politick 
roept een probleem op waar noch Tops noch Depla 
en Monasch erg diep op ingaan. Het is lang niet 
altijd een gegeven dat degene die landelijk om pro
grammatische of nostalgische redenen op een be
paalde partij stemt, ook de plaatselijke kandidaten 
van die partij de meest aansprekende persoonlijkhe
den zal vinden. Zij negeren dit probleem, omdat zij 
de nationalisering van de gemeenteraadsverkiezin
gen als een gegeven beschouwen. 

De opkomst van de lokale partijen bij de laatste 
raadsverkiezingen geeft echter aan dat die nationali
sering niet altijd vanzelfsprekend is: in sommige 
gemeenten schoten plaatselijke partijen als een 
komeet omhoog. Oat hier wei degelijk plaatselijke 
omstandigheden een belangrijke rol speelden, blijkt 
uit het zeer uiteenlopende succes van dergelijke 
groeperingen. 

Hoe moeilijk de PvdA het met dit verschijnsel 
heeft, blijkt uit een recent interview met onze 
raadsfractie in Bruns sum, waar reeds sinds 19 2 3 de 
lijst Borger functioneert, met meer succes dan de 
PvdA. Dit fenomeen leidt tot verontwaardiging bij 
de PvdA-fractie. 1 1 

lk denk dat vee/ mensen plaatselijk op de lijst 
Borger stemmen, en landelijk op de PvdA. 
Ongelociflijk: drie keer zoveel stemmen! Als wij de 
uitslag van mei in maart hadden gehad, hadden 

Wiardi Beckman Stichting/Centrum 
voor Lokaal Bestuur, Amsterdam, 1994. 
1 1. Gert van Engelen, 'Je probeert 
voortdurend je eigen puzzel compleet te 
maken - De fractie van Brunssum', 
Lokaal Beswur juli/ augustus 1994, 
P· 4· 
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we riant aezeten. 
je kiest niet voor de PvdA op arond van haar pro
aramma, maar omdat haar raadsleden lid zijn 

van een vereni9in9. De lijst Boraer is zo aroot 
hier, omdat ze 2) mensen hebben die wei eens een 
pintje pakken in de vereniainaskantine. PvdA 'ers 
zijn seen kroealopers; zij breken zich liever het 
hoi!Jd over zware onderwerpen. 

Oat laatste zal ongetwijfeld door Felix Rottenberg 
worden gezien als juist het probleem van de Partij 
van de Arbeid, maar het eerste citaat is nog opmer
kelijker: daarin wordt het als een soort morele ver
plichting van de kiezer gezien bij de gemeente
raadsverkiezingen op dezelfde partij te stemmen als 
bij · de kamerverkiezingen. Wanneer lokale be
stuurders door de landelijke partij in zijn val wor
den meegesleept, beklagen zij zich over de nationa
lisering van de gemeenteraadsverkiezingen, maar 
als de kiezer juist bij gemeenteraadsverkiezingen op 
een andere partij stemt, v~rwijten PvdA-bestuur
ders hem deloyaliteit. 

Een dergelijke fout maakt trouwens ook Paul 
Depla in hetzelfde nummer van Lokaal Bestuur: 1 2 

In steden met lokale lijsten was het herstel van de 
PvdA vaak indrukwekkend, terwijl in steden zon
der lokale lijsten de PvdA een redelijk a rote winst 
boekte. 

Hier worden appels met peren vergeleken, omdat 
er zonder meer van wordt uitgegaan dat wanneer 
op 3 mei gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn 
gehouden, de uitslag dezelfde zou zijn geweest als 
van de kamerverkiezingen. Zeker voor gemeenten 
met sterke lokale partijen is dat uiterst onwaar
schijnlijk. Zo moet worden aangenomen dat de 
meeste kiezers in de Amsterdamse Rivierenbuurt 
die bij de laatste deelraadsverkiezingen de Ver
eniging De Rivierenbuurt tot de grootste fractie in 
de deelraad maakten, bij de gemeenteraadsverkie-

zingen op diezelfde dag op een van de landelijke 
partijen gestemd hebben. 

Maar ook in gemeenten zonder lokale partijen is het 
helemaal niet gezegd dat iedereen als die twee ver
kiezingen zouden samenvallen, ook bij beide ver
kiezingen op dezelfde lijst zou stemmen. Zo volle
dig is de nationalisering van de gemeenteraadsver
kiezingen nu ook weer niet. 

Dit stelt de PvdA voor een te weinig onderkend 
dilemma. Aan de ene kant pleiten wij voor een 
behoorlijk gelegitimeerd lokaal bestuur, al was het 
maar om meer decentralisatie mogelijk te maken. 
Daarom moet bij gemeenteraadsverkiezingen de 
kiezer de plaatselijke fractie aan kunnen spreken op 
het gevoerde beleid, en moet de uitslag van de 
raadsverkiezingen niet domweg een kopie zijn van 
die van de kamerverkiezingen. 

Tegelijkertijd verwachten we echter, dat PvdA
leden de politiek die de PvdA zowel landelijk als 
plaatselijk voert, onderschrijft. Wie als gemeente
raadslid voor de PvdA zijn lidmaatschap wilde 
opzeggen vanwege de oorlog in Koeweit of de 
w A o, kon ook het plaatselijk electoraat niet meer 
vertegenwoordigen. Wie meent dater behoefte is 
aan een nieuwe groepering in de gemeenteraad van 
zijn woonplaats - zoals Jan Nagel in Hilversum -
moet zijn partijlidmaatschap opzeggen. Door deze 
koppeling sluit de PvdA ook bij voorbaat !eden uit: 
die van de Brunssumse lijst- Borger bij voorbeeld. 

Geemancipeerde burgers zullen steeds meer 
behoefte krijgen om eigen keuzes te maken bij lan
delijke en plaatselijke verkiezingen, zoals ook dag
bladen, omroepverenigingen en vakbonden niet 
een op een aan een landelijke partij gekoppeld zijn. 
Oat geldt eens te meer wanneer partijen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen elkaar niet beconcur
reren met programma's maar met personen en met 
stijl van werken. De vraag hoe daarmee om te gaan 
zal de komende tijd niet op de agenda van de PvdA 
mogen ontbreken. 

1 2. Paul Depla, Trends en patron en in 
de uitslag van 3 mei, Lokaal Bestuur 
juli/augustus 1994, p. 18. 
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