
samen duiden vooral op een 
ministerie dat (nog) niet goed 
raad weet met z'n idcntiteit. De 
toegevoegde waarde van beleid op 
het gebied van landbouw, natuur 
en visserij is toch grotendeels 
gelegen in sturing op hoofdlijnen, 
gestoeld op maatschappelijke 
overeenstemming. Daarvoor 
moet LNV het voortouw nemen. 
En dat is precies wat schromelijk 
ontbreekt tot nu toe. L N v pleegt 
veeleer, op dezelfde hoofdlijnen, 
achter de ontwikkelingen aan te 
!open. De Structuurnota Land
bouw van I 990 was de jaren er
voor het 'piece de resistance' 

Gemeenten als proef
tuin voor een vi tale 
democratie 

Bas Denters bespreekt: 

P. Depla en J. Monasch, In de buurt van de 

politiek. Handboek voor vernieuwina van de 

lokale democratie, Amsterdam: Wiardi 

Beckman Stichting/Centrum voor 

Lokaal Bestuur, '994· 

Van oudsher wordt gemeentebe
sturen binnen het openbaar 
bestuur een pioniers- of experi
menteerfunctie toegedacht. In 
een of enkele gemeenten wordt 
ervaring opgedaan met een be
leidsinnovatie of met een hervor
ming van het politieke ofbestuur
lijke proces. Zijn deze ervaringen 
positief, dan vindt de succesvolle 
vernieuwing niet zelden navol
ging in andere gemeenten en bij 
andere overheden. In I 9 8 5 he eft 
Pieter Nieuwenhuijsen in Ge
meenten als proiftuin voor een houd-
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waarnaar de minister graag ver
wees als het ging om de land
bouwvisie op de toekomst. 
Nauwelijks in de Tweede Kamer 
behandeld is de Structuurnota in 
de mist verdwenen, juist omdat 
de visie ontbrak, of liever ver
dampte in algemeenheden. 

Vernieuwingsimpulsen, die rich
ting geven aan de toekomst van 
de landbouw, komen niet zozeer 
uit L N v. Oat heeft als narc conse
quentie dater weinig houvast is in 
het beleid, ook voor de vele 
talentvolle en goedwillende amb
tenaren in het eigen apparaat. Het 

bare verzorainasstaat ( een publika
tie van de Wiardi Beckman 
Stichting) aangegeven hoe het lo
·kaal bestuur aldus een bijdrage 
kan leveren aan de innovatie van 
de verzorgingsstaat. 

In de buurt van de politiek laat 
zich in zekere zin lezen als een 
vervolg op de studie van Van 
Nieuwenhuijsen. Het beeld dat 
Depla en Monasch schetsen van 
de talloze gemeentelijke initiatie
ven tot politieke en bestuurlijke 
vernieuwingen in Nederlandse 
gemeenten, wettigt de conclusie 
dat gemeentebesturen thans fun 
geren als 'proeftuin voor een 
vitale democratic' . Daar waar de 
landelijke discussie over staat
kundige hervormingen - weder
om - lijkt vast te !open in de 
inmiddels welbekende weerstan
den tegen fundamentele verande
ringen, blijken in veel gemeenten 
wei vernieuwingen mogelijk. De 
geschetste initiatieven, de au
teurs geven het volmondig toe, 

wachten is nu op de Prioriteiten
nota, die minister Van Aartsen 
heeft aangekondigd voor voorjaar 
I995· Te hopen valt dat na het 
lezen daarvan de eenstemmige 
conclusie luidt: het ministerie 
van L N v heeft een salta mortale 
gemaakt, een groat waagstuk 
weliswaar, maar iets dat perspec
tief biedt voor al diegenen die 
werken, wonen en genieten in 
het landelijk gebied. 

JAN VAN ZIJL & ERIC HEES 

Lid respectievelijk medewerker van de 
T weede-Kameifractie van de Partij 
van de Arbeid 

ZIJn wellicht niet zo groats en 
meeslepend als het referendum 
en de gekozen burgemeester; 
[maar] ze sorteren [ ... ] wel con
crete en vaak belangrijke effec
ten' (p. 8 2). 

Depla en Monasch beogen ener
zijds de presentatie van een 'nieu
we sociaal-democratische agenda 
voor de lokale politick' en ander
zijds een schets van mogelijkhe
den tot een 'modernisering van 
de bestuursstijl op lokaal ni veau'. 
N aar de mening van de auteurs 
zijn deze veranderingen nodig 
omdat maatschappelijke ontwik
kelingen (met name de individu
alisering) de 'gemstitutionali
seerde politick' en vooral de poli
tieke partijen, onder druk hebben 
geplaatst. In deze verander( en )de 
context zien Depla en Monasch 
vier functies voor de 'lokale poli
tick': 

- als tegenmacht tegen de !a
kale bureaucratic. 
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- als aanspreekpunt voor bur
gers met problemen over lo
kaal beleid of dienstverlening. 
- als toezichthouder /bewaker 
van een evenwichtige belan
genafweging in de besluitvor
ming binnen beleidsnetwer
ken. 
- als democratisch platform 
voor discussies over de toe
komst van de stad. 

Bij de vervulling van deze functies 
zijn poUtieke keuzes nodig: wat is 
bijvoorbeeld een evenwichtige 
afweging van belangen? Een glo
baal g formuleerd plaatselijk par
tijprogramma (i.e. geen gedetail
leerd politick boodschappenlij t
je) moet de lokale politici hierbij 
een houvast bieden. Het voorge
stelde sociaal-democratische per
spectiefbeoogt, onder het motto 
'Ruimte voor elkaar', optimale 
conditics te scheppen opdat aile 
burgers in staat zijn zelfstandig 
invulling te geven aan het eigen 
Ieven. De kernwoorden zijn toe
gankelijkheid, variatie en tole
rantie. Deze algemene beginse
len worden op zes gemeentelijke 
beleidsvelden (onder meer: leef
baarheid en veiligheid, wonen, 
milieu) uitgewerkt en gei:llus
treerd met voorbeeldprojecten 
uit de gemeentelijke praktijk. 

De maatschappelijke ontwikke
lingen nopen volgens de auteurs 
ook tot een vernieuwing van de 
lokale d mocratie. Het verleven
digen van de lokale politick en 
een verbetering van de gemeen
telijke beleidsprestaties vormen 
de centrale doelstellingen. De 
voorgestelde veranderingen be
treffen bijvoorbeeld het via wijk
gericht werken meer betrekken 
van burgers bij de publieke zaak, 
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mogelijkheden ter vergroting van 
de invloed van burgers op de poli
tieke besluitvorming (veelal af
hankelijk van wetteiijke verande
ringen) en een vergroting van de 
openheid en de daadkracht van 
het lokaal bestuur. Ook hier wor
den de gedachten ge'illustreerd 
met een veelheid aan experimen
ten uit de gemeentelijke praktijk. 

Grootstedelijke bias 
De waarde van deze stu die is naar 
mijn mening vooral gelegen in de 
levendige beschrijving van de 
veelal inspirerende en inventieve 
gemeentelijke initiatieven. 

Bij de analyses die ten grond
slag liggen aan de voorstellen, 
heb ik hier en daar wei mijn 
vraagtekens. In de eerste plaats: is 
het rapport niet teveel geent op 
de grootstedelijke situatie? De 
aanzetten tot een sociaal-demo
cratisch programma betreffen bij
voorbeeld vooral de aanpak van 
verpaupering van stedelijke 
buurten en initiatieven tot een 
gemeentelijk werkgelegenheids
beleid. Evenzo kan men zich 
afvragen of de aanbevelingen 
voor een sterkere externe orien
tatie van lokale politici ook rele
vant zijn voor raadsleden in klei
nere gemeenten. Om die reden 
zou het me niet verbazen als 
PvdA-afdelingen in niet eens zo 
heel kleine gemeenten als Alblas
serdam, Rijssen, Schagen of 
Zevenaar, zich afvragen: 'Wat 
moeten we hiermee?' 

In de tweede plaats meen ik dat 
Depla en Monasch onvoldoende 
waarde hechten aan een belang
rijk, door henzelf geformuleerd 
uitgangspunt: besluitvaardigheid 
(snel beslissingen nemen) is niet 
synoniem met daadkracht (het 

realiseren van oplossingen voor 
algemeen onderkende maat
schappelijke problemen, tegen 
aanvaardbare kosten). Zo wordt, 
in aansluiting bij het rapport van 
de commissie-Van Thijn gesteld 
dat een belangrijk bezwaar tegen 
een rechtstreekse verkiezing van 
de eerste burger is, dat dit kan lei
den tot conflicten en patstellin
gen. Oat is ongetwijfeld een juiste 
constatering, maar de vraag is hoe 
zwaar dit weegt. Conflicten be
hoeven immers niet uitsluitend 
disfunctioneel te zijn. De nood
zaak om bij verschillen van inzicht 
tussen burgemeester en raad het 
eigen standpunt te beargumente
ren en uiteindelijk te zoeken naar 
een compromis, gaat ongetwij 
feld enigszins ten koste van de 
besluitvaardigheid. Maar of dit 
bezwaar opweegt tegen de moge
lijke voordelen van deze lokale 
'machtenscheiding' in termen 
van kwalitatiefbetere besluitvor
ming met een groter draagvlak, 
staat wat mij betreft nog geens
zins vast. Op een soortgelijke 
wijze kan men zich afvragen of de 
auteurs bij de bespreking van de 
regionalisering van het bestuur 
niet te vee! waarde hechten aan 
slagvaardigheid bij de oplossing 
van de problemen van de grote 
steden, ten koste van een even
wichtige afweging van alle belan
gen in de grootstedelijke regio. 
W ellicht dat ook hier sprake is 
van een grootstedelijke 'bias' van 
de auteurs. 

In de derde plaats ligt het 
accent in het rapport, naar mijn 
smaak, wei erg sterk op de veran
dering van de bestuursstijl. Ui
teraard is de bestuursstijl belang
rijk. Maar of de vorm zo belang
rijk is dat de helft van het rapport 
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over stijlkwesties moet gaan, lijkt 
me duhieus. De 'inhoud' van de 
lokale politiek komt er wat he
kaaid vanaf. Daar komtnog hij dat 
te hezien staat of een programma 
in het teken van 'toegankelijk
heid, variatie en tolerantie' tot 
een heldere sociaal-democratische 
partijpolitieke profilering leidt. 
De verwantschap met het ge
dachtengoed van de neo-liheralen 
van o 66 en met het klassiek-lihe
rale erfgoed (van 'linkse' 
vvo'ers, onze 'paarse' vrienden) 
lijkt groot. 'Ruimte voor elkaar' 
is daarom wellicht geschikter als 
motto voor het nieuwe paarse 
kahinet, dan als hanier voor een 

Sociaal-democraten in 
Tsjechie 

B.J. v.d. Boomen bespreekt: 

Jan Vermeersch, De rode herinnerin9, 

Garant, Leuven-Apeldoorn, '994· 

Het gaat niet echt goed met de 
sociaal-democratie in Midden- en 
Oost-Europa. Tenminste als men 
de, zich sociaal-democratisch 
noemende, hervormde ex-com
munistische partijen niet mee
telt. De zogenaamde historische 
sociaal-democratische partijen -
partijen die voor de communisti
sche machtsovername al heston
den en na de omwentelingen 
weer zijn opgericht - doen het 
hijna overal slecht. Nergens lukt 
het die partijen echt een hedui
dende aanhang onder de kiezers 
tckrijgen. 

Er is een (hescheiden) uitzon
dcring. De sociaal-democratische 
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nieuw sociaal-democratisch pro
gramma. 

Ten slotte hetreur ik dat de 
uitspraken in het rapport slecht 
controleerhaar zijn. Waarschijn
lijk met het oog op de leeshaar
heid, volstaan de auteurs met een 
imposante literatuurlijst ( overi
gens uitsluitend hestaand uit 
puhlikaties van Nederlandse au
teurs). Een voorheeld: als ik wil 
weten op grond waarvan wordt 
gesteld dat 'uit onderzoek hlijkt 
dat een groot dee! van de hevol
king hereid is om zich actief in te 
zetten voor de leefbaarheid van 
de eigen huurt' (p. 87), dan kan ik 
hoogstens vermoeden om welk 

partij van de Tsjechische repu
hliek (csso) heeft, na een eerste 
mislukking, hij de tweede verkie
zingen (in 1992) de kiesdrempel 
van vijf procent gehaald, en lijkt 
zich met circa zeven procent van 
de stemmen een vast plaatsje 
onder de electorale zon te hehhen 
verworven. Als men zich echter 
realiseert dat de Tsjechoslo
waakse partij ten tijde van de 
stichting van Tsjechoslowakije de 
grootste partij in dat land was en 
ook later een van de belangrijkste 
partijen, is de huidige electorale 
prestatie niet echt geweldig te 
noemen. 

Diverse verklaringen worden ge
geven voor de relatief slechte 
prestaties van de sociaal-demo
cratische partijen in Midden- en 
Oost-Europa. Die varieren van 
de aanvankelijke hehoefte van de 
kiezers om na decennia van com
munisme het diametraal tegen-
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onderzoek het gaat. Bovendien 
blijf ik zitten met de vraag wat 
'een groot dee!' is. 

Alles hijeen meen ik, dat niet
tegenstaande deze kanttekenin
gen, Depla en Monasch een voor 
gei'nteresseerden in de lokale 
politiek lezenswaardig en lees
baar hoek hehhen geschreven. 
Een hoek dat nog eens de waarde 
van het lokaal hestuur als 'proef
tuin' illustreert. 

BAS DENTERS 

is als hocifddocent politicoloaie ver
bonden a an de Faculteit der 
Bestuurskunde van de Universiteit 
Twente 

overgestelde maatschappijmodel 
te heproeven, tot het verrassende 
vermogen van de voormalige 
communistische partijen om een 
vaak fors deel van het linkse elec
toraat vast te houden. Ook het 
feit dat de heroprichtingen mee
stal gedomineerd werden door de 
genera tie sociaal-democraten van 
voor 1 948, met ideeen getekend 
door de politieke cultuur van die 
tijd, heeft de sociaal-democrati
sche partijen in de jaren negentig 
weinig aantrekkingskracht gege
ven. 

Jan Vermeersch, wetenschappe
lijk medewerker van s E v 1, de 
studiedienst (w BS) van de Vlaam
se socialisten, heeft een hoek 
geschreven over de Tsjechischc 
sociaal-democratische partij. De 
geschiedenis van de sociaal-dc
mocratie in Tjechie (en hct voor
malige Tsjechoslowakije) Ievert 
een paar held ere inzichten op md 
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