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tre<; i' niet aileen een tcch-
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\'Jil
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al, gc't'mplrcecrd ir1 her om welbckcndc

,ki hedt in I W>2 ecn artikel

'uh,idian tci t<;hcgi mel.
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gcpuhli-

ccnd dat hinbij behulpzaam kan zip1.
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hij de hepaling van cr:n optimalc mate

waarden chc: cc:n richtinggevcndc: r-ol

van ckccntra]i...,JtJc" Tocpa')...,ing van de

dicnen te <;pclcn bij de be,tunng van

hc<;tuurli,kc waardc:n Ierch tot een com-

overhcid,organi,atie<;_ AI, bclangrijk,te

plex hecld

daarvan wij<;t hrj aan hct

l'lcidooic:n voor clficii.'nt

bcgin<.;c] dat ccn organisJ-

he<;tur11· worden vaak vcr-

tic in <;tcrkc mate nwct appcllcrc:n
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hondcn met ovcnvcgingcn
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drc vcrwijzen naar eer1 op-

\fldec

timalc partrcipatic van de

de

bl i jvcmlc, klcmmcndc hetckcn i<; van
dczc waardc gc:dlu,trccrd. De r-cali<;e-

<;taJt<;burgcr al<; van politickc contmlc
door rcprc<..,entaticvc grcmra. dat kan

nng van dczc woardc - en van jood'i-

zowcl dcccntrali,atic al<; ccntrali,Jtrc

chmtclijkc: waarclcn in her algcmccn

hctckcncn

i<; volgcn<; Colcmhicw,ki gediend hij
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ccn optimalc dcccntrali<;atic.

onder andere hctrckking op de WCJhc-

Ecn hclangriJke vraag i<; aan de hand

liJkhcid van recht,geli)ke hehandelrng

e n leide n al sne l tot ce ntrali sat ie. Bij de-

len d e rol. H et is zeke r zo d at deze

n

centra li satie zal er spanning kunnen op-

we rkw ijze tegemoe t ko m t aa n de we ns

0

treden

rechtsgelijk he id s-

va n opt im ale participatie. De kee rzijde

beginse l, zoa ls blijkt uit de nieuwe uit-

hi ervan is ec hte r dat het vera ntwoorde-

voerings rege ls voo r de Bijstandswet.

lijkheidsbeeld ondoorz icht ige r wo rdt :

met

h et

Effectief bestuur implicee rt coördinat ie,

'democratie' in de betekenis va n effec-

gegeven de a ltijd aa nwez ige exte rn e ef-

tieve po litieke controle wordt moei lij -

fecten va n beleidsmaatrege len op de

ker

real isee rb aar.

Coördinat ie

b lijft

ondersc he ide n bestuursni veaus; coö rdi -

noodzakelijk vanwege de externe effec-

natie im p li ceert o nvermij de lijk same n-

ten van al le be leidsmaatrege len , die in

bunde lin g van take n en bevoegdheden

het licht van ee n als 'a lgemee n' gekwa li-

op een hoger niveau in de organ isat ie

ficeerd belang moete n wo rden ve r-

respectievelij k bij een h ogere bestuurs-

zoe nd .

laag.

concent rat ie va n macht en gezag bij

Centralisatie

betekent

Deze toets laat zie n dat degene die

(her)kenbare , centra le actoren , met als

zoekt naar h et opt imal e punt van de -

voordeel duide lijkheid waar de vera nt-

centra li satie geste ld wordt voor moe ilij -

woorde lijkheid en derhal ve de vera nt-

ke

woo rdin gsp li c ht li gt. "

dilemma's:

de

versc hill ende

op

zichze i f nastreve nswaard ige waarden
blijken e lkaar te 'bijten '. De afweging

Conclusie

tu sse n de strijdige waarden kan alleen

Waarde n van decentraal bes tuur ve rgen

maar weer gebeuren aan de hand van

dus co mp ense re nd e voorzie nin ge n op

'h oger gelege n' waa rden . Hi er gaan de

cent raa l niveau , di e coördinatie moge-

meer pr inc ipi ë le overwegin gen een ro l

lijk make n op basis va n jui st die waar-

spelen , zoa ls het sociaa l-eth isc h begin-

den waarover co nsensus is, of waaraan

se l va n de subsidiarite it. Dit begin se l

ee n re ge rin g, gegeve n strij di ge vvaar-

houdt in dat aan ge m ee nschappe n b in -

den , uitdrukkelijk prio rite it heeft gege-

ne n de staat en aan afzonderlijke perso-

ven . . Laat d ie regering dan voo ral oo k

nen

zoveel

vrijheid

moe t

worde n

helder zij n over haar beleid ten aanzien

toegestaan a ls op g rond van het a lge-

van de inri chting va n het open baar be-

meen welzijn toe laatbaar is .2 De over-

stuur en over de uiteindelijke waa rden

heid h eeft vanu it de ze waarde gezien

waaraa n z ij haar handelen w il toetse n

een b lijvende rol als hoede r va n het al-

e n getoetst w il zien .

gemee n be lang . Het ple idooi voo r ee n
so lide overhe id in 'Nieuwe wege n, vas-

Prof. dr. lvlL Bellieflila lis-Videc

te waarden' is mede op dit principe gebaseerd .

Noten

Dit p leidooi is o nder andere re levant

I . R.T.

voo r de - op dit oge nblik posi tief beoordee lde - vorm in g van zogenaa md e
bestuurl ijke netwerke n . Hierbij worde n

Colembiewskî , O rgrnrizn lion ns rr J\ttornl
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(voorlop ige) rege ls van het machts spel
vas tgelegd in convenanten , dames- e n
herenakkoorden, kwa l i teits h andvesten
e n de rgelijke De overhe id k iest hierbij
ni et een autoritaire , maar een bemidde-
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fll de cofll/1111 gevel/ de ledm van de redactie ln111
persooHIJjke opvattiugeu weer. Z1j hopm daarwee
ee11 aauzet te gww voor reflectie of debat.
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