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Het afgelopen jaar was er één van intensieve discussies over de kwaliteit 
van onze democratie. Op nationaal niveau ging het over het Associatie-
verdrag met Oekraïne, en vooral ook over de waarde van het instrument 
referendum. De ervaring was zeker niet in alle opzichten goed, maar 
 iedereen had het erover, en dat is op zich waardevol. In het lokaal bestuur 
werd gesproken over een stapel rapporten die de lokale politiek en de  
lokale democratie centraal stelden. De Raad voor het openbaar bestuur, de 
commissie Toekomstgericht lokaal bestuur, de Studiegroep openbaar bestuur, 
de VNG-denktank en de VNG-commissie Democratie en bestuur, en daarnaast 
ook Code Oranje, allemaal richtten ze zich met analyses en aanbevelingen 
op de diverse partijen en vooral de volksvertegenwoordigers in het  
lokaal bestuur.

Volgens velen is het tijd om nu iets met die aanbevelingen te gaan doen.  
Dat gebeurt al op allerlei plaatsen, en dat leidt dan weer – het zal u  
niet verbazen – tot nieuwe discussies. Dat is goed, want verandering en 
 versterking van onze democratie gaan iedereen aan. De redactie van het 
jaarboek had behoefte aan verhalen over die pogingen en experimenten en 
hoe ze uitpakken, over de vraag hoe je de democratie kunt versterken, hoe je 
daarbij te werk gaat. We richten ons daarbij in eerste instantie op de griffier: 
wat kan die griffier doen om te werken aan de democratie? We weten 
natuurlijk dat die griffier het niet in zijn eentje doet in de praktijk, het ook 
niet alleen kan natuurlijk. Maar hij of zij zit als een spin in het democratisch  
web, zo dicht bij de volksvertegenwoordigers in raden, staten en parlement, 
met directe lijntjes naar bestuur, ambtelijk apparaat en ook naar de buiten-
wereld. En dus kan het in elk geval niet zónder de griffier. Een belangrijke 
consta tering, en ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor de griffier. 

Het jaarboek gaat daarom over werken aan democratie. Met als onder-
liggende gedachte: genoeg gepraat, tijd voor actie! Maar het mooie is: in  
de redactie, en ook bij de auteurs en gesprekspartners die de redactie 
 benaderde, bleef het niet bij tips & tricks voor het werken aan democratie. 
Vragen en discussies staken voortdurend de kop op: welke kant moet het 
dan uit? Werken die nieuwe instrumenten en benaderingen eigenlijk wel? 
Moet de democratie op de schop, of moeten we koesteren wat we hebben? 
Hoe kun je vernieuwen en het goede behouden? Wij konden die discussies 
binnen en buiten de redactie niet beslechten, en zelf ben ik er ook nog niet 
uit, wil ik u wel verklappen. Juist als ik denk: Inderdaad, laten we het kalm 
aan doen, genoeg met al die nieuwlichterij, word ik weer gegrepen door een 
pleidooi of een toekomstbeeld van een enthousiaste vernieuwer, en begin ik 
weer te twijfelen. En dus is dit jaarboek uiteindelijk ook een platform voor 
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reflectie, voor discussie, voor stellingnames en soms fundamentele menings-
verschillen geworden. Wij denken dat die u als lezer ook verder kunnen 
 helpen, op een andere manier dan concrete aanbevelingen dat doen. 

De aftrap voor de discussie wordt gegeven met een dubbelinterview over  
de lokale democratie en de vraag wat daarmee aan de hand is. De jonge 
Amsterdamse hoogleraar Tom van der Meer maakte eerder dit jaar veel 
 mensen blij met zijn boek ‘Niet de kiezer is gek’, waarin hij de grote waarde 
van onze representatieve democratie benadrukt. De redactie zette hem 
tegenover Monique Leyenaar, hoogleraar aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, en onderzoeker en pleitbezorger van participatie-experimenten  
in het lokaal bestuur. Het werd een inspirerend gesprek, waarbij veel onder-
zoeksgegevens over tafel gingen, en duidelijk werd dat ook in de wetenschap 
perspectieven kunnen verschillen. 

Het jaarboek gaat daarom over werken aan 
democratie. Met als onderliggende gedachte: 
genoeg gepraat, tijd voor actie!

In dit jaarboek gaat het op diverse plekken over de betrokkenheid van 
 burgers bij de democratie. Om niet fact-free te discussiëren, beginnen  
we met de feiten. Om de discussie te voeden, zetten Paul Dekker en  
Josje den Ridder van het SCP voor u op een rijtje wat we weten over 
 politieke  participatie van Nederlanders: gaan ze stemmen, en participeren  
ze op andere manieren? En, heel belangrijk: wat willen mensen eigenlijk  
in dat opzicht? Belangrijke vragen wanneer je als overheid meer ruimte  
wilt maken voor betrokkenheid van burgers. 

Werken aan democratie, dat begint met wat we hebben: onze representa-
tieve democratie, gedragen door verkiezingen. Idealiter zou je willen dat 
iedereen komt stemmen, maar de opkomst bij met name de provinciale  
en lokale verkiezingen is een stuk lager dan gewenst. Julien van Ostaaijen, 
Martijn Epskamp en Sabine van Zuydam onderzochten wat gemeenten 
 kunnen doen om de opkomst te verhogen. Eenvoudig is dat niet, zo blijkt, 
maar gemeenten kunnen wel degelijk iets ondernemen. De uitkomsten van 
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hun onderzoek zijn zeker ook voor andere bestuurslagen relevant. 
Redactielid Lia Randsdorp zette de onderzoeksresultaten tegenover haar 
eigen ervaringen in het lokaal bestuur en roept haar collega-griffiers op  
om na te denken wat zij concreet gaan ondernemen.

De opkomst zou hoger mogen, maar dat neemt niet weg dat onze represen-
tatieve democratie geweldig is, betoogt Annemarie Kok. ‘Welbeschouwd is de 
representatieve democratie een even hartverwarmende als intelligente wijze 
om duurzaam te verkeren met miljoenen anderen’, schrijft ze. Het betekent 
dat ze weinig voelt voor de vernieuwingsdrang die ze overal in de politiek 
ontwaart. Ze pleit ervoor dat politici en burgers ons stelsel van indirecte 
democratie in ere houden. 

Na deze scherpe stellingname volgen drie bijdragen over de ondersteuning 
van volksvertegenwoordigers. Het is een veelgehoorde aanbeveling, ook in 
alle eerder genoemde rapporten: verbeter de ondersteuning van de volks-
vertegenwoordiger. Dat is mooi gezegd, maar hoe doe je dat? We beginnen 
met inspiratie uit een land waarvan je deze dagen misschien niet meteen 
lessen in democratie zou verwachten. Guido Enthoven en Hans Rijs beschrijven 
hoe het Amerikaanse Congres die ondersteuning heeft georganiseerd. Dat is 
watertanden voor de gemiddelde griffier. Redactielid Nettie Engels daalt 
vervolgens af naar de praktijk, de provinciale praktijk. Zij sprak haar collega- 
griffiers in Drenthe en Limburg. Daar is enkele jaren geleden serieus werk 
gemaakt van een eigen onderzoeksfunctie van de Provinciale Staten, en we 
krijgen inzicht in de ervaringen en geleerde lessen. Tot slot is het woord  
aan Jos Hessels, die verslag doet van onderzoek naar ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning in de lokale politiek. 

De democratie willen vernieuwen is mooi, maar soms gaat dat vanzelf, en 
hoe reageer je daar dan op? Als nieuwe politieke partijen doordringen tot  
de volksvertegenwoordiging leidt dat vaak tot allerlei veranderingen.  
Ad Smits was griffier in de gemeente Utrecht toen de stadspartij Leefbaar 
Utrecht in 1998 ineens met 9 zetels in de gemeenteraad kwam. Hij beschrijft 
hoe iedereen aan elkaar moest wennen, en gaat in op de vraag wat de 
 griffier te doen staat in een dergelijke situatie. Redactieleden Jeroen van Urk 
en Marlies Bongers legden diezelfde vraag ook voor aan vier vertegen-
woordigers van ‘nieuwe partijen’. Het leidde tot een geanimeerd groeps-
gesprek, over de motieven van deze nieuwelingen om de politiek in te gaan, 
hun stijl van politiek bedrijven en de vraag wat zij van de griffier verwachten. 
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Een dubbelinterview met Bert Blase en Piet-Hein Donner markeert de 
 overgang in dit jaarboek van het thema werken aan de representatieve 
democratie naar het thema zoeken naar andere vormen van democratie.  
De Raad van State maakte in zijn jaarverslag over 2016 kritische kant-
tekeningen bij de democratische vernieuwingsdrift van onder meer Code 
Oranje, en dat stimuleerde de  redactie om vice-president Donner in (mail)
gesprek te brengen met Code Oranje-voorman Blase. Het gesprek gaat over 
de vraag of er spanning bestaat tussen de representatieve democratie wat 
de Raad van State ‘volksdemocratie’ noemt, en of de lokale democratie 
wezenlijk anders werkt dan die op nationaal niveau. De dialoog tussen beide 
gesprekspartners is stevig en gepassioneerd, en ze worden het niet eens.  
Aan u als lezer om te bepalen waar u staat! 

Radicale vernieuwing van de democratie, daarvoor ging redactielid Jeroen 
van Urk op bezoek bij Felix Rottenberg. Die had altijd al radicale trekken,  
en met al zijn ervaring in het traditionele politieke bestel is hij bij uitstek 
iemand om dat bestel te willen veranderen, dacht de redactie. 

Vernieuwing van de politiek doe je als griffier zelf, in de praktijk. Dat is  
het motto van Jan Dirk Pruim, griffier van Almere. Hij spoort zijn collega’s  
aan om de vernieuwing met name buiten het gemeentehuis te zoeken en 
baseert zich daarbij op zijn eigen ervaringen en lessen. Consultants  
Henk Wesseling en Frederik van Dalfsen schetsen met grote pennenstreken 
een veranderende samenleving en ontwikkeling van de democratie, en ze 
leiden daar lessen uit af voor de griffier. Keer jezelf binnenstebuiten, is hun 
advies, en ze sluiten daarbij aan bij diverse andere auteurs in dit jaarboek. 
Hans Vollaard en Hester van de Bovenkamp doen enthousiast verslag van 
onderzoek naar het betrekken van ‘maatschappelijke vertegenwoordigers’ bij 
de politiek, en beschrijven de kansen die de uitwisseling tussen maatschap-
pelijke en politieke vertegenwoordigers biedt. Dick Vrieling, voormalig 
 griffier van de stad Groningen, groef op ons verzoek in het verleden, op zoek 
naar de lessen uit het Groninger referendum in 2001. Op lokaal niveau is het 
referendum een tamelijk ingeburgerd instrument van politieke vernieuwing, 
en Groningen wordt tot op de dag vandaag als een goed voorbeeld bestempeld. 
Welke keuzes werden er gemaakt, hoe pakte dat uit, en wat is de rol van de 
griffier in een dergelijk proces? Daarover gaat deze bijdrage.
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De zoektocht naar vernieuwing van de democratie vindt plaats tegen een 
decor van grote maatschappelijke veranderingen. In de slotbijdrage neemt 
Bas de Gaay Fortman ons in zijn column mee in zijn denken over toekomstig-
bestendige democratie. ‘Mondiaal is lokaal’ is zijn afsluitende stelling, en 
daarmee zoomen we weer even uit: democratie is immers een opgave op 
alle bestuurlijke niveaus. 

Weet u na het lezen van dit jaarboek precies wat u als griffier te doen staat 
bij het werken aan democratie? Op die vraag is geen eenduidig antwoord 
mogelijk. Dat blijkt wel uit de verscheidenheid van bijdragen in dit jaarboek. 
We hebben de verscheidenheid dit jaar overigens ook gezocht in nieuwe 
vormen. Nieuw zijn vooral de interviews in alle soorten en maten: met één 
geprekspartner, dubbelinterviews en zelfs een groepsinterview. Er is ook 
verscheidenheid qua auteurs en gesprekspartners. Het is goed om te merken 
dat al die mensen, uit openbaar bestuur, wetenschap en journalistiek,  
de moeite hebben willen nemen om hun kijk op democratie aan u mee te 
geven. Dat zegt ook iets over de positie van de beroepsgroep van griffiers, 
daar mag u trots op zijn. Wij als redactie zijn verheugd om u als lezer een 
breed palet aan adviezen en meningen te kunnen presenteren, en zijn 
benieuwd wat u ermee gaat doen!
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‘Het mooie van 
 verkie zingen is dat het de  
meest egalitaire vorm van 
 politieke participatie is: 
Iedereen kan meedoen,  
en heel veel mensen  
doen dat ook; het is een
meer diverse groep dan  
bij elke andere vorm  
van democratie’
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Op maandagmorgen 22 mei, in een vrolijk ingericht 
 zaaltje van Seats2meet bij station Utrecht CS, ontvangt de 
redactie Monique Leyenaar en Tom van der Meer voor 
een gesprek over de staat van de democratie. Met nog 
enkele maanden te gaan tot aan de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2018 spitsen we het gesprek toe 
op de lokale democratie. 

Monique Leyenaar is al jaren hoogleraar vergelijkende politicologie aan  
de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onder meer onderzoek naar  
de politieke participatie van burgers (onder meer in burgerjury’s) en  
de  initia tieven van overheden op dit vlak, met name op lokaal niveau.  
Ze is ook lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en in maart van  
dit jaar  publiceerde ze, samen met haar Rob-collega Remco Nehmelman  
een essay getiteld ‘Naar een moderne lokale democratie’ in het blad 
Binnenlands Bestuur. 

Tom van der Meer is in 2016 benoemd tot hoogleraar politicologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen 
 burgers en overheden. Hij kijkt onder meer naar de vraag in hoeverre nieuwe 
vormen van burgerparticipatie een oplossing bieden voor bestaande 
ongelijk heden in politieke participatie, maar hij is ook geïnteresseerd in de 
kwaliteit van de representatieve democratie en de vermeende vertrouwens-
crisis. In januari 2017 verscheen zijn boek ‘Niet de kiezer is gek’, waarin  
hij een lans breekt voor de kiezer die steeds maar weer ten onrechte de 
schuld krijgt van het gebrek aan vertrouwen in de politiek en van  
wispelturig stemgedrag. 
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Met ‘werken aan democratie’ als thema van dit jaarboek zijn dit twee  
bijzonder interessante gesprekspartners voor de redactie. We vallen daarom 
maar meteen met de deur in huis: is er eigenlijk iets aan de hand in de  
lokale  democratie? We vragen het eerst aan Tom van der Meer, want zijn boek  
is door veel mensen opgevat als een geruststelling dat de democratie er  
prima voor staat. Niks aan de hand dus? 

Van der Meer: “Jawel, er is van alles aan de hand, en dat is zeker niet 
 allemaal positief. In mijn boek laat ik zien dat de democratie op nationaal 
niveau prima functioneert: in internationale vergelijkingen doen we het 
uitstekend en Nederlanders zelf zijn in ruimte mate tevreden over het 
 functioneren van de democratie in ons land. Als je kijkt naar de represen-
tatieve democratie zie je een hoge opkomst bij de Tweede Kamer-
verkiezingen en ons kiesstelsel zorgt er voor dat kleine en nieuwe partijen  
er relatief gemakkelijk tussenkomen. Mensen hebben inderdaad niet altijd 
evenveel vertrouwen in de politiek en vooral de politici, maar dat is 
 helemaal geen slecht teken. Diegenen die spreken over een crisis in de 
democratie begrijpen niet dat het goed is voor een democratie als burgers 
sceptisch zijn over hun politici. Scepsis brengt burgers ertoe hun politici  
te controleren, om te zien of ze doen wat ze beloofden. En als mensen 
 ontevreden zijn, gebruiken ze hun stem om hen te vervangen, zo werkt  
een volwassen democratie.

Jawel, er is van alles aan de hand,  
en dat is zeker niet allemaal positief

Maar jullie vroegen naar de lokale democratie. Veel van de zaken die 
 landelijk goed gaan, gaan in het lokaal bestuur juist niet goed. Het vertrouwen 
van Nederlanders in lokale politici is weliswaar hoger dan in landelijke 
 politici, en ze zijn bovendien behoorlijk tevreden over de manier waarop de 
gemeente haar taken uitvoert, maar de democratie functioneert er niet zoals 
je zou willen. Het belangrijkste probleem is dat het mechanisme van kiezers 
die politici controleren en afrekenen in het lokaal bestuur niet goed werkt. 
Uit onderzoek weten we dat Nederlanders bij de gemeenteraadsverkiezingen 
vaak stemmen op grond van nationale overwegingen. Want het idee van het 
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kritisch volgen van je vertegenwoordigers en die dan afrekenen bij de 
 verkiezingen, dat klopt dus niet in het lokaal bestuur. Lokale opvattingen en 
kennis van lokale besluitvorming spelen slechts een marginale rol bij het 
kiesgedrag. Vroeger, toen gemeenten vooral uitvoeringsorganisaties van de 
rijkoverheid waren, was dat misschien niet zo erg. Maar nu de gemeente steeds 
belangrijkere taken heeft, wringt dat steeds meer. Een complicerende factor 
is dat veel mensen zich dat niet – of nog niet – realiseren en de  rijksoverheid 
verantwoordelijk houden voor veel dingen die gemeenten tegenwoordig 
doen. Als de jeugdzorg niet goed is geregeld of er is iets met hun bijstands-
uitkering, dan houden ze politiek Den Haag daarvoor verantwoordelijk. Maar 
ze zouden hun onvrede moeten vertalen in een kritische beschouwing van 
de lokale politiek, en daar dan met hun stem zorgen voor veranderingen.” 

Leyenaar: “Voor mij is democratie meer dan verkiezingen en partijpolitiek. 
Als je mij vraagt of er wat aan de hand is in de lokale democratie, antwoord 
ik volmondig ja: mensen zijn onvoldoende betrokken bij de besluitvorming 
in het lokaal bestuur. Ik vind dat dit ook op nationaal niveau het geval is 
overigens, en ik heb dus in dat opzicht wel kanttekeningen bij zijn stelling 
dat de nationale democratie goed werkt. 

Maar laten we ons voor nu beperken tot de lokale democratie. Die partici-
patie en directe zeggenschap, die moeten beter. Dat is essentieel in mijn 
 opvatting van democratie. Juist op lokaal niveau is er veel mogelijk.  
Een grote groep mensen wil het graag, en kan het ook. Het gebeurt ook wel 
op allerlei plekken. Maar om dit serieus te versterken is er wel een cultuur-
verandering nodig in veel gemeenten. Als ik het heb over versterking van 
participatie en zeggenschap, dan doel ik overigens niet alleen op politieke 
participatie. Ook in andere domeinen, in de zorg, het onderwijs en op het 
gebied van wonen, op al die terreinen zouden mensen meer betrokken 
 moeten zijn bij de besluitvorming en de gang van zaken.”

Van der Meer: “We kiezen in zekere zin inderdaad een verschillend vertrek-
punt. Ik beperk me niet tot verkiezingen, maar zie vertegenwoordiging en 
gelijkheid tussen burgers als de kern van de zaak. Het risico van nieuwe 
vormen van participatie, zoals de experimenten met loting (à la David Van 
Reybrouck) en burgertoppen, is dat het vrij elitaire vormen van participatie 
zijn. Dat blijkt in de praktijk, als je bijvoorbeeld het onderzoek bekijkt dat is 
gedaan naar de G1000-toppen: hoogopgeleid, middelbaar, blank en man, dat 
is wat toch steeds weer domineert. Veel inwoners kunnen meedoen, maar er 
zijn er ook genoeg die niet willen, of denken het niet te kunnen. Het mooie 
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van verkiezingen is dat het de meest egalitaire vorm van politieke partici-
patie is: iedereen kan meedoen, en heel veel mensen doen dat ook; het is 
een meer diverse groep dan bij elke andere vorm van democratie. En daarom 
hecht ik er zo aan, en moeten we er zorgvuldig mee omgaan.”

Leyenaar: “Ik ben het met Tom eens dat het van groot belang is dat iedereen 
eenmaal per vier jaar kan gaan stemmen; dat is een belangrijk recht. Maar ik 
vind het niet genoeg, er is veel meer nodig. Participatie is meer dan stemmen. 
En participatie wordt voor mensen waardevoller als ze daadwerkelijk kunnen 
meepraten en meedenken. Besluitvorming gaat om meer dan je stem 
 uitbrengen, maar gaat ook om die dialoog tussen betrokkenen, dat verdient 
meer aandacht.”

We richten de focus van het gesprek wat meer op die andere vormen van 
 participatie, voor het gemak maar even samengevat onder ‘nieuwe vormen  
van democratie.’ De vraag is wat daarvan eigenlijk de meerwaarde is.

Leyenaar: “Het onderzoek dat ik doe naar burgerjury’s laat goed zien wat  
de voordelen ervan zijn. Mensen moeten gezamenlijk tot een gefundeerd 
oordeel over een issue komen, nadat ze zich goed geïnformeerd hebben.  
Het deliberatieve element ervan is van belang, je ziet dat mensen erin 
 slagen om tot een oordeel te komen. Niet altijd in unanimiteit, dat hoeft  
ook niet, maar wel onderbouwd en in gesprek met elkaar. In Amsterdam 
bijvoorbeeld boog een burgerjury zich over maatregelen om de lucht-
kwaliteit te verbeteren. Men luisterde heel goed naar de motieven van de 
deelnemers om voor bepaalde opties te zijn. De discussie komt veel verder 
dan voor of tegen en in tegenstelling tot veel andere vormen van burger-
participatie meld je je hiervoor niet zelf aan, maar word je geselecteerd  
door middel van een random steekproef. Dat maakt het minder elitair.” 

Van der Meer: “Dat is natuurlijk mooi, zo’n aanpak spreekt aan. Maar de 
 praktijk werkt aanzienlijk minder goed dan het ideaal. Van de door loting 
geselecteerde mensen komen bepaalde groepen burgers structureel niet 
opdagen. En daarmee is het dus niet zo divers en zo egalitair als je zou 
 willen. Dat vind ik echt een nadeel. Maar als je eenmaal die diverse groep 
hebt, dan kan het heel goed werken, dat herken ik wel. Mensen kunnen  
het, dat staat buiten kijf. Alleen wil niet iedereen meedoen.
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En ik zie daarnaast ook nog belangrijke onbeantwoorde vragen rondom dit 
soort experimenten. We weten bijvoorbeeld weinig over het draagvlak: hoe 
reageren andere burgers op beslissingen die burgerjury’s en vergelijkbare 
groepen nemen? Accepteren mensen het, als een kleine, willekeurig 
 geselecteerde groep burgers namens hen beslissingen neemt? Het punt is 
dat we dat niet weten, zo ver zijn we logischerwijs nog niet met het onderzoek.”

Leyenaar: “Ik zie het als een belangrijk voordeel dat die andere vormen van 
participatie de mensen zélf betrekken. Per slot van rekening is die gekozen 
volksvertegenwoordiging ook geen goede afspiegeling van de bevolking.  
Een goed voorbeeld is de gemeenteraad van Nijmegen, die voor het over-
grote deel bevolkt wordt door oud-studenten van de universiteit, terwijl de 
bevolking van Nijmegen natuurlijk niet enkel uit universitair geschoolden 
bestaat. Dat is een nadeel, en met andere vormen van participatie heb je de 
kans om dat recht te trekken.” 

Van der Meer: “Referenda en burgertop-achtige initiatieven kunnen zeker  
een nuttige aanvulling zijn, maar ik zou me absoluut willen verzetten tegen 
het idee dat die zaken in de plaats van verkiezingen zouden moeten komen, 
zoals toch vaak wordt gesuggereerd. Juist vanwege de brede basis van 
 representatieve organen, zou het politieke primaat volgens mij daar moeten 
blijven liggen. Ik ben absoluut voor een uitbouw van de participatiemogelijk-
heden, maar niet ten koste van dat primaat. Vergis je niet: bij die loting voor 
burgertoppen komt vaak maar 5 à 10 %, hoogstens 15% van de genodigden 
opdagen. De vraag is of dat bijdraagt aan een betere vertegenwoordiging.”

Leyenaar: “Ja, maar zo gaat het nú. Het is ook een leerproces. Het is anders 
wanneer je als deelnemer weet dat jouw stem ook daadwerkelijk meetelt. 
Dat is iets wat veel mensen in de huidige context niet als zodanig ervaren.”

Van der Meer: “Ik zie het zelf als twee verschillende dingen. Verkiezingen  
zijn waardevol voor de kaderstelling in het bestuur, juist vanwege dat relatief 
sterke egalitaire karakter. Met de stem van een zo grote, brede en diverse 
groep burgers bepaal je de belangrijkste  politieke kaders van het gemeente-
bestuur, en moet het bestuur verantwoording  afleggen. En die experimenten 
met andere en vernieuwende vormen zijn zeer welkom, maar wat mij betreft 
vooral aanvullend.”

Maar, vragen we, als die gekozen volksvertegenwoordigers geen goede 
afspiegelingzijnvandebevolking,zoalsjezoukunnenafleidenuithetNijmeegse 
voorbeeld, moet je daarmee dan wel die zo belangrijke kaderstelling doen?
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Van der Meer: “Een goede volksvertegenwoordiging is meer dan alleen een 
afspiegeling in descriptieve zin. Je kunt afspiegeling ook in inhoudelijke  
zin opvatten: zijn de opvattingen en waarden die leven bij de bevolking in 
 voldoende mate terug te vinden in de volksvertegenwoordiging? Dat laatste 
ligt nu eenmaal heel lastig in het lokaal bestuur, en is voor mij een  
grotere zorg.”

Leyenaar: “Ik begrijp die redenering, maar ik aarzel daar wel over, hoor.  
Om bepaalde problemen te kunnen begrijpen, om bepaalde groepen goed te 
kunnen vertegenwoordigen, denk ik toch dat je zelf moet weten waar je over 
praat. De emancipatie van vrouwen is er uiteindelijk door de deelname en 
vasthoudendheid van vrouwen zelf gekomen. Zij verbreedden de politieke 
agenda met hun aanwezigheid in de vertegenwoordigende organen. Dus die 
descriptieve afspiegeling, die diversiteit in sekse, achtergrond, opleidings-
niveau etc., die is echt wel nodig naar mijn overtuiging.” 

We slaan aan op die tussenopmerking van Tom van der Meer. De inhoudelijke 
afspiegeling, de inhoudelijke kant van de lokale politiek, “dat ligt heel lastig in 
het lokaal bestuur”, zei je. Bedoel je daarmee dat er geen ideologie zit in de 
lokale politiek? En als dat zo is, hoe komt dat dan? 

Van der Meer: “Dat is een goede vraag. Je ziet dat het lokale bestuur en de 
afwegingen die er worden gemaakt, zich niet goed lenen voor ideologische 
discussies. Ideologische strijd wordt ook niet echt op prijs gesteld. 
Bestuurders beschrijven hun doel vaak als ‘de goede dingen doen’ voor de 
inwoners van hun gemeente, alsof dat waardevrij is. Dat er weinig politi-
sering is in de lokale politiek is een veelgehoorde constatering, maar hoe 
komt dat? Het was lange tijd natuurlijk een bestuurslaag die vooral als 
 uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid diende; ideologische opvat-
tingen kwamen daar niet zo aan te pas. Besturen op lokaal niveau ging  
niet zozeer vanuit grootse visies, maar vanuit een uitvoeringsperspectief.  
Het zit in de bestuurscultuur, zou je kunnen zeggen.”

Leyenaar: “Het heeft ook te maken met het gebrek aan media-aandacht voor 
het lokaal bestuur. Er is steeds minder onafhankelijke politieke berichtgeving 
op lokaal niveau, en dat wreekt zich. En verder is de regionalisering een 
belangrijk aspect. Je ziet in het sociaal domein dat deze taken in theorie wel 
meer politisering en ideologische discussie mogelijk maken, maar doordat 
een groot deel van de taken direct is doorgezet naar het regionale niveau, 
worden die discussies in de gemeenteraad in feite niet gevoerd.” 
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Eerder in het gesprek ging het over het combineren van de representatieve en 
andere vormen van democratie. We vragen naar de effecten van de mogelijke 
aanvullingen en innovaties op de representatieve democratie en de gekozen 
volksvertegenwoordigers. 

Leyenaar: “Je ziet dat raadsleden zich soms bedreigd voelen door al die 
 burgerparticipatie-initiatieven, maar dat is mijns inziens helemaal niet nodig. 
Je moet het samen doen. Juist vanwege de voor- en de nadelen van beide 
typen democratie die we eerder bespraken, is combineren wenselijk.’  
En Van der Meer vult aan: ‘Raadsleden zijn de vertegenwoordiging van 
 burgers. Dus waarom zou je bang zijn als ze betrokken worden? Bovendien 
weten we uit onderzoek dat bijvoorbeeld referenda een impuls vormen voor 
de politieke partijen en het partijenstelsel. Mensen raken meer bij de politieke 
besluitvorming en de partijen betrokken. Dus het hoeft geen bedreiging  
te zijn.”

Maar sommige politieke partijen vinden dat zij zelf de relatie met burgers 
onderhouden, en dat zij daar geen collectief georganiseerde burger participatie-
initiatieven voor nodig hebben. Dat is toch geen gekke gedachte? 

Leyenaar: “Nee, zeker niet. En als die politieke partijen met hun vertegen-
woordigers daarin zouden slagen, zou dat prima zijn. Maar het lukt op veel 
plaatsen niet echt, ben ik bang. En dan nog blijft overeind dat je dan die 
dialoog en deliberatie tussen verschillende groepen burgers mist. Als partijen 
ieder met hun eigen achterban communiceren en deze mobiliseren, dan 
benadruk je in zekere zin de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen,  
in plaats van dat je ze met elkaar in gesprek brengt. Zo wordt alles weer 
partijpolitiek en dat moet je op het lokale niveau niet willen.”

Van der Meer: “Ik zie dat toch anders. Politiek moet gaan over verschillen in 
waarden en opvattingen, dat is de kern. Ik ben ook niet zo bang dat teveel 
politieke discussie het vertrouwen in politiek en bestuur ondermijnt. Zoals ik 
eerder al zei: democratie heeft juist scepsis nodig. Vandaar dat ik de repre-
sentatieve democratie, ook al werkt die op lokaal niveau minder goed dan 
landelijk, wel zou willen aanvullen maar nooit zou willen inruilen voor 
andere vormen van democratie.”

Na ruim anderhalf uur sluiten we het gesprek hiermee af. We bedanken 
Monique Leyenaar en Tom van der Meer hartelijk voor het gesprek.  
De discussie is niet klaar, en wij broeden verder op wat we hebben gehoord. 
Wordt vervolgd…
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Paul Dekker en Josje den Ridder
Sociaal en Cultureel Planbureau

LOKALE 
PARTICIPATIE 
EN POLITIEK 

PARTICIPEREN IS MOOI, 
MAAR WIL IEDEREEN DAT WEL? 
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Hoe staat het met de burgerparticipatie in Nederland, 
vooral in relatie tot de lokale politiek? We beginnen  
deze bijdrage met de empirie van ontwikkelingen en 
 verschillen tussen bevolkingsgroepen in feitelijke 
 activiteiten, gaan dan verder met publieke participatie-
voorkeuren en eindigen met een paar overwegingen 
over de wenselijkheden van  participatie in het licht van 
de representatieve democratie.

Ontwikkelingen

Figuur 1 toont vier soorten participatie vanaf 1970: de opkomst bij gemeente-
raads- en Tweede Kamerverkiezingen en de deelname aan collectieve acties 
voor lokale en (inter)nationale doelen.

De opkomst bij Kamerverkiezingen bleef sinds de afschaffing van de 
opkomstplicht in 1970 aanvankelijk hoog, maar vanaf het midden van de 
jaren tachtig zette een daling in. Vanaf het Fortuynjaar 2002 was de partici-
patie bij drie verkiezingen weer hoger maar na 2006 leek zich toch weer een 
dalende trend door te zetten. Na de hogere opkomst in maart 2017 mag 
echter betwijfeld worden of er wel een dalende basistrend is en niet veeleer 
slechts fluctuaties. Bij de raadsverkiezingen gaat de opkomst wel trendmatig 
naar beneden, met percentages rond de 70 in de jaren zeventig en tachtig 
naar percentages onder de 60 in deze eeuw en de vrees dat we in maart 
2018 wel eens onder de 50% zouden kunnen uitkomen. De deelname aan 
collectieve acties is vanaf de eerste meting in 1980 duidelijk lager, terwijl de 
lat in de enquête toch niet heel hoog wordt gelegd: iets met anderen 
 hebben gedaan in de 24 maanden voor de ondervraging. De beide vermelde 
soorten acties samen vertonen geen trend, maar tegenwoordig zijn lokale 
doelen wel duidelijk populairder dan bovenlokale doelen, terwijl ze tot in de 
jaren negentig even populair waren. Overigens zullen veel activiteiten voor 
bovenlokale doelen wel lokaal plaatsvinden en dat niet alleen op De Dam 
en het Malieveld. 
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A.  Feitelijke opkomst en twee enquêtevragen: ‘Heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens 
samen met anderen actief ingespannen voor een kwestie van nationaal belang of voor 
een kwestie met betrekking tot een wereldprobleem als vrede of armoede?’ en ‘… heeft 
u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens samen met anderen actief ingespannen voor een 
kwestie van gemeentelijk belang, voor een bepaalde groep in de gemeente of voor uw 
buurt?’ 

Bronnen: www.verkiezingsuitslagen.nl (opkomst) en enquêtes Culturele Veranderingen in 
Nederland van het SCP

opkomst Tweede Kamer
opkomst Gemeenteraad
actief voor (inter)nationaal doel
actief voor lokaal doel

FIGUUR 1  LOKALE EN NATIONALE PARTICIPATIE 1970-2017, BEVOLKING VAN 18+ (IN %)A
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Sociale verschillen 

We gaan van een simpele grafiek naar een iets zwaardere tabel. In tabel 1 
zijn gerapporteerde activiteiten uit een aantal bevolkingsenquêtes afgezet 
tegen de meest gangbare sociaaldemografische kenmerken. Het begint met 
twee vrijwel identieke metingen van de deelname aan vrijwilligerswerk, die 
toch heel verschillende hoeveelheden participanten en ook van elkaar 
 afwijkende sociale verschillen opleveren.1 Dat toont de betrekkelijkheid van 
enquêtecijfers: kleine verschillen in vraagstelling kunnen grote verschillen in 
beantwoording opleveren. Volgens beide metingen zijn jongeren, lageropge-
leiden en mensen in een stedelijke omgeving minder actief dan hun tegen-
polen, maar alleen bij de eerste meting zijn mannen actiever dan vrouwen.2

Kolom 3 gaat over de collectieve acties met een lokaal doel uit figuur 1. 
Deelname daaraan is populairder bij mannen, mensen van middelbare 
 leeftijd, hogeropgeleiden en misschien ook een beetje bij mensen buiten 
stedelijke gebieden.

Kolom 4 en 5 betreft twee verschillende soorten inzet voor de eigen buurt, 
de eerste meer praktisch, de tweede meer organisatorisch. De deelname ligt 
in dezelfde orde van grootte en de verschillen tussen bevolkingscategorieën 
vertonen hetzelfde patroon, behalve dat mannen wat meer geneigd zijn tot 
praktisch engagement. Opvallender is wellicht dat beide soorten activiteit 
populairder zijn bij hogeropgeleiden. Het is niet zo dat die zich extra op  
het praatwerk richten en de vuile handen liever aan de lageropgeleiden 
overlaten.3

De laatste twee metingen, 6 en 7, zijn ontleend aan het Lokaal 
Kiezersonderzoek 2016 (Den Ridder en Dekker 2016; Van der Meer 2016). 
Activisme is gemeten als deelname in de afgelopen vijf jaar aan minstens 
één van elf lokale activiteiten gericht op de politiek.4 Dat zegt 19% te 
 hebben gedaan en dat zijn eerder mannen dan vrouwen, eerder jongeren  
en ouderen dan de tussenliggende groep en bovenal weer eerder hoger-
opgeleiden dan lageropgeleiden. Stedelijkheid maakt helemaal niet uit en 
dat geldt blijkens de laatste kolom ook voor de (herinnerde) opkomst bij  
de raadsverkiezingen van 2014.5
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TABEL 1  BURGERPARTICIPATIE EN OPKOMST BIJ RAADSVERKIEZINGEN, BEVOLKING VAN 18+ (IN %)

1 2 3 4 5 6 7

vrijw
illi-

gersw
erk

vrijw
illi-

gersw
erk

lokale actie

buurt 
praktisch

buurt 
pratend

lokaal 
activism

e

GR’14 
opkom

st

allen 36 26 22 11 11 19 54

man 39 25 24 13 11 22 55

vrouw 32 27 19 9 11 17 53

18-34 32 20 15 6 7 22 42

35-54 35 29 26 12 13 17 49

55+ 39 28 22 12 11 20 66

lager opgeleid (-mbo 1) 33 18 13 8 8 14 48

middenniveau (mbo-vwo) 34 27 22 10 10 17 51

hoger opgeleid (hbo-wo) 40 31 28 14 14 28 65

stedelijke woonpl. (±50%) 32 22 20 11 10 19 54

landelijke woonpl. (±50%) 38 30 23 10 11 19 54

Indicatoren en bronnen: 
1 = Geeft minstens 1 uur aan in antwoord op de vraag ‘Hoeveel uur gemiddeld per week verricht  
u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen: onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een 
 instelling of vereniging?’. (Continu Onderzoek Burgerperspectieven)
2 = Geeft een bevestigend antwoord op de vraag ‘Verricht u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen: 
 onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging?’. (Culturele 
Veranderingen in Nederland 2014/’15)
3 = Actief geweest voor woonplaats of buurt (zie toelichting figuur 1). (Culturele Veranderingen in 
Nederland 2014/’15) 
4 = Heeft zich in de afgelopen 12 maanden ingezet om eigen buurt te verbeteren door praktisch 
werk te doen (bijvoorbeeld onderhoudswerk, verzorgen van eten en koffie, verspreiden van 
 pamfletten, verzamelen van handtekeningen). (Enquête Eigen verantwoordelijkheid 2012)
5 = Heeft zich in de afgelopen 12 maanden ingezet door iets in eigen buurt te organiseren (alleen 
of met anderen) (bijvoorbeeld het maken van plannen, overleggen met instanties, organiseren van 
bijeenkomsten). (Enquête Eigen verantwoordelijkheid 2012)
6 = Een of meer van de in noot 1 genoemde activiteiten. (Lokaal Kiezersonderzoek 2016) 
7 = (Door weging gecorrigeerde) herinnerde opkomst. (Lokaal Kiezersonderzoek 2016) 
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Samenvattend kan worden vastgesteld dat de verschillen naar sekse en 
 stedelijkheid betrekkelijk klein zijn vergeleken met die naar leeftijd (met 
doorgaans jongeren als minst actieve groep) en naar opleidingsniveau  
(met steevast hogeropgeleiden als meest actieve groep).6 Deze sociale 
 selectiviteit zien we ook terug in onderzoek van specifieke participatie-
projecten. Vooral de dominantie van hogeropgeleiden is een constante 
bevinding en een hardnekkig probleem voor wie hecht aan gelijke kansen  
op politieke invloed (Van Houwelingen et al. 2014; Tonkens et al. 2015).  
Ook in G1000-experimenten, waar door loting en wervende uitnodigingen 
veel wordt gedaan om meer lageropgeleiden aan de gesprekstafels te 
 krijgen, blijven hogeropgeleiden sterk oververtegenwoordigd (Boogaard  
en Michels 2016).
 

Participatievoorkeuren

In een enquête in 2012 peilden we participatiewensen door mensen te laten 
kiezen tussen manieren om te beslissen over buurtvoorzieningen. Behalve 
de voorkeuren van de hele bevolking laten we in tabel 2 ook de voorkeuren 
zien per opleidingsniveau, de belangrijkste verschilmaker in tabel 1. 
Ongeveer een derde van de bevolking wil de lokale politiek laten beslissen 
(model 1), een derde wil meer zelf beslissen met een buurtbudget (model 2), 
een heel klein aantal mensen kiest voor nog meer eigen verantwoordelijk-
heid (model 3) en een derde weet het niet. 

TABEL 2  VOORKEUREN VOOR BESLUITVORMING OVER BUURTVOORZIENINGEN,  
2012, BEVOLKING VAN 18+ (IN %)

‘Welke van de volgende drie mogelijkheden heeft het meest uw 
voorkeur als het gaat om gemeenschappelijke voorzieningen 
(zoals groen en bibliotheken) in de buurt?’

opleidingsniveau

allen laag midden hoog

1. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad beslissen welke 
voorzieningen waar komen. 33 27 32 42

2. Buurtbewoners krijgen van de gemeente een budget dat ze 
in onderling overleg zelf mogen besteden aan 
buurtvoorzieningen.

31 26 35 33

3. Buurtbewoners zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor de 
inrichting van hun buurt. Ze moeten meer zelf voorzieningen 
organiseren en het daarvoor nodige geld bijeenbrengen  
(en hoeven dan ook minder lokale belastingen te betalen).

4 4 5 4

4. Geen voorkeur/ ik weet het niet. 31 42 29 21

Bron: Enquête Eigen Verantwoordelijkheid 2012 (SCP)
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Bij de lageropgeleiden is de groep die niet kan kiezen met afstand de grootste. 
Bij hogeropgeleiden spreekt een even grote relatieve meerderheid zich uit 
voor besluitvorming door het lokale bestuur en daarmee tegen meer partici-
patie en eigen verantwoordelijkheid. Dat is opmerkelijk, want deze categorie 
is toch het best toegerust voor participatie en doet dat ook al het meest.  
Dat laatste zou wel eens precies een argument kunnen zijn om niet nog 
meer te gaan doen. Toen we een vergelijkbare vraag in een ander onderzoek 
voorlegden was participatiedrukte (werkende stellen, vrijwilligerswerk  
voor de school en sportclub van de kinderen, soms ook mantelzorg) een van 
de argumenten (Dekker & Den Ridder 2013). Andere argumenten waren 
participatie dwang (mee moeten doen omdat anders de buurman met de 
grote mond zijn zin krijgt), angst voor ruzie in de buurt en de opvatting dat 
gemeenteraad en bestuur beter kunnen beslissen (en daarvoor trouwens  
ook gekozen zijn en betaald worden). 

In het Lokaal Kiezersonderzoek van 2016 is algemener gevraagd naar de 
steun voor meer politieke participatie of eigenlijk meer directe politieke 
invloed van burgers. Boven de streep in tabel 3 staan vier mogelijkheden  
(en onder de streep twee relativerende stellingen; zie uitgebreider  
Den Ridder en Dekker 2016). We kijken weer naar de steun in de hele 
 bevolking en op drie opleidingsniveaus.

Bijna twee derde wil dat burgers meer mogelijkheden krijgen om mee te 
doen bij het nemen van belangrijke lokale beslissingen en dat burgers 
 financieel worden ondersteund door de gemeente als ze hun woonomgeving 
willen verbeteren. Ruim de helft is voor de direct gekozen burgemeester en 
ook voor het vaker houden van bindende referenda is er wel een meerder-
heid (51%; 15% is tegen en 34% is neutraal of geeft geen mening).
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TABEL 3  OPVATTINGEN OVER LOKALE PARTICIPATIE EN POLITIEKE  
BESLISSINGEN, BEVOLKING VAN 18+ (IN %)

Eens of zeer eens met stellingen

opleidingsniveau

allen laag midden hoog

Burgers die dat willen, moeten vaker kunnen mee-
denken en meepraten over belangrijke beslissingen in 
mijn gemeente in bijvoorbeeld een burgerforum of 
stadsgesprek.

63 60 65 64

Als burgers de problemen in hun wijk willen  
aanpakken, of hun wijk willen verbeteren, moet mijn 
gemeente ze daarbij financieel ondersteunen.

63 63 63 61

De burgemeester moet worden gekozen door  
inwoners van mijn gemeente. 55 55 55 54

Over belangrijke beslissingen voor mijn gemeente 
moet vaker door alle burgers kunnen worden beslist  
in een referendum.

51 55 54 43

Er zijn op dit moment voldoende manieren voor 
 burgers om duidelijk te maken wat hun mening is over 
de gang van zaken hier in de gemeente.

36 32 33 43

Ook als burgers meepraten over beleid moeten de 
uiteindelijke beslissingen worden genomen door  
de gemeenteraad.

56 47 53 70

Bron: Lokaal Kiezersonderzoek 2016 (SKON)

Bij deze voorkeuren zijn er nauwelijks of geen verschillen tussen de 
 opleidingsniveaus, behalve dat het animo voor referenda bij hoger-
opgeleiden duidelijk minder is. 

Onder de streep in tabel 3 vindt ongeveer een derde van de burgers (36%) 
uitbreiding van inspraak en medezeggenschap niet nodig. Er zijn nu al 
genoeg mogelijkheden om te laten horen wat men vindt. Hogeropgeleiden 
zijn die mening vaker toegedaan, maar ook daar is het een minderheid (43%). 
Daarnaast vindt een meerderheid van de burgers (56%) dat uiteindelijk de 
gemeenteraad moet beslissen. Onder lager- en middelbaar opgeleiden is dat 
ongeveer de helft, onder hogeropgeleiden een ruime meerderheid (70%). 
Deze bevindingen zijn niet uniek voor de lokale politiek. Ook met betrekking 
tot de nationale politiek zien we dat hogeropgeleiden terughoudender zijn 
in het bepleiten van meer directe democratie en dat er in de hele bevolking 
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een spannende combinatie bestaat van steun voor meer directe democratie 
en steun voor de uiteindelijke beslissingsmacht voor de volksvertegenwoor-
diging (Den Ridder en Dekker 2015). 

Burgerparticipatie en representatieve 
democratie

Tot zover de empirie van feitelijke (of althans gerapporteerde) participatie en 
participatiewensen. Heel ruw samengevat is de feitelijke burgerparticipatie 
gering (een stuk minder dan de opkomst) en vooral iets voor hogeropgeleiden 
en zijn de participatiewensen aanzienlijk en vooral iets van de lager- en 
middelbaar opgeleiden.

Bij de geïnventariseerde wensen gaat het om vooral om meepraten en meer 
zeggenschap, bij de feitelijke participatie zijn de intenties vast heel divers. 
Activiteit kan gericht zijn op beslissingen van een lokale of andere overheid, 
woningcorporatie etc., maar ook op samen dingen doen en problemen 
 oplossen zonder veel betrokkenheid van externe partijen. We maakten in 
eerder onderzoek een onderscheid tussen ‘beleidsbeïnvloedende’ en ‘zelf-
redzame’ burgerparticipatie (Van Houwelingen et al. 2014). Aan de participatie-
vorm is vaak niet te zien wat centraal staat. De praktische buurtinzet in tabel 
1 zal eerder zelfredzaam zijn en lokaal activisme eerder beleidsbeïnvloedend, 
maar vrijwilligerswerk kan van alles zijn. 

Het ideaal wordt een ‘doe-democratie’ met veel 
ruimte voor actieve burgers die dingen aanpakken 
in hun eigen omgeving

In het overheidsbeleid en ook wel bij groepen burgers is er de afgelopen 
jaren een verschuiving van beleidsbeïnvloedende naar zelfredzame 
 participatie, deels uit frustratie over inspraakachtige activiteiten, deels 
 vanuit de behoefte om publieke diensten te vervangen door vrijwillige  
inzet van burgers. Het ideaal wordt een ‘doe-democratie’ met veel ruimte 
voor actieve burgers die dingen aanpakken in hun eigen omgeving.  
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Dat kan leiden tot mooie initiatieven maar heeft ook schaduwkanten.  
Ter verlichting daarvan sluiten we af met drie aandachtspunten voor de 
lokale volksvertegenwoordiger en beleidsmaker. 

Ten eerste is het belangrijk om helder te zijn waar het om gaat bij partici-
patie: meer zeggenschap voor groepen burgers en betere informatie over 
wensen van burgers voor beleidsmakers, of meer vrijwilligerswerk en 
 burgerinitiatieven om beleid overbodig te maken en overheidsuitgaven te 
verminderen? Wees als bestuurder eerlijk over het streven naar meer zelf-
redzame participatie, probeer dat niet te verkopen als meer zeggenschap. 
Wees je bewust dat mensen die meer doen vaak ook meer te zeggen willen 
hebben en kritischer zullen zijn over verspilling bij de overheid. Wees 
sowieso voorzichtig met oproepen waar impliciet het verwijt van passiviteit 
in zit. Daarvan valt geen grotere participatie te verwachten. Wie niets doet 
zal niet snel door een negatieve verwijtende oproep worden gestimuleerd, 
en wie wel wat doet zal gesterkt worden in het vermoeden er alleen voor  
te staan (Dekker 2013).

Ten tweede is het belangrijk te beseffen dat politieke participatiewensen van 
burgers vaak niet voortkomen uit een ‘positieve’ behoefte om zich actief met 
politieke processen te bemoeien, maar eerder uit wantrouwen tegenover 
politici en hun onderlinge gedoe. De steun voor referenda heeft ontegen-
zeggelijk een populistische drijfveer. Dat kunnen politici niet leuk, en ongepast 
en zelfs verwerpelijk vinden, maar ze hebben het maar te accepteren. 
Afwijzing van meer directe democratie vanuit de elitaire onderbuik zal het 
burgerlijke wantrouwen alleen maar versterken. Houd een beetje vertrouwen 
in het oude adagium dat de oplossing voor problemen van de democratie 
meer democratie is en dat mensen leren van hun ervaringen en fouten.  
Wie wordt geconfronteerd met negatieve gevolgen van een referendum  
dat men aan zich voorbij liet gaan, gaat de volgende keer misschien toch 
maar stemmen. 

Ten derde en bovenal, stel de representatieve democratie centraal. Zorgelijk 
is het hardnekkig gebrek aan representativiteit van participanten. In het 
voorafgaande hebben we vooral gewezen op tekortkomingen in de ‘descrip-
tieve’ representativiteit (ondervertegenwoordiging van bepaalde bevolkings-
categorieën), maar belangrijker is de ‘substantiële’ of inhoudelijke represen-
tativiteit (zijn de door participanten naar voren gebrachte zorgen en doelen 
representatief?). Over dat laatste is onderzoek niet eensluidend, zoals zo veel 
ongewis is over de inhoud en effecten van burgerparticipatie (Peters en  
Van Stiphout 2016). Soms valt het wel mee met de verschillen van mening 
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tussen participanten en non-participanten en blijken de laatsten ook een 
positief beeld van de inzet en actiebereidheid van de eersten te hebben  
(Van Houwelingen et al. 2014), maar soms zijn participantenvoorkeuren toch 
wel duidelijk getekend door de belangen en ‘hobby’s’ van de sociale milieus 
en achtergronden van de actievelingen en dreigt veronachtzaming van de 
zwijgende meerderheid (Van der Meer 2016; Tonkens et al. 2016). Meer 
wetenschappelijk onderzoek gaat hier niet veel helpen. De gemiddelde  
participant mag bovengemiddeld positief staan tegenover de opvang van 
asielzoekers (Van der Meer 2016), er is toch een reële kans dat de partici-
panten ‘op dit dossier’ zwaar ondergemiddeld positief zijn. En dat soms ook 
nog op goede gronden. Representatieve democratie vergt van individuele 
politici eigen onderzoek en afwegingen en vereist voor hun onderling beraad 
de ruimte om tot besluiten te komen die afwijken van wat indivi duele 
 burgers, laat staan participanten, willen. 

Laat u zich als volksvertegenwoordiger niet gijzelen door actieve burgers  
en laat u zich niet wegzetten als bureaucratische belemmering voor de 
doe-democratie, maar breng de politieke democratie tot bloei. 
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NOTEN 

1. Voor de grotere participatie in de eerste kolom zouden wel eens twee dingen 
 verantwoordelijk kunnen zijn: 1) de vraagstelling kan de indruk wekken dat het 
doen van vrijwilligerswerk normaal is (meteen ‘hoeveel doet u?’ in plaats van in 
kolom 2 ‘doet u het?’) en 2) anders dan de beantwoording van een enquêteursvraag 
in kolom 2 wordt hier de vraag zelfstandig op schrift of op internet ingevuld en dat 
biedt meer bedenktijd en wellicht ook minder belemmeringen om zich actiever  
voor te doen dan men is. 

2. Daar hebben we geen verklaring voor. In het verlengde van de vorige noot zou men 
echter kunnen speculeren over de mogelijkheid dat mannen op internet meer 
bluffen dan vrouwen. 

3. 15% van de ondervraagden heeft zich praktisch en/of pratend voor de buurt ingezet. 
Van de andere 85% gaf een meerderheid aan eventueel wel bereid te zijn om wat 
voor de buurt te ondernemen, vooral als men meer invloed zou krijgen (Dekker 
2013: 77).

4. In antwoord op de vraag ‘Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de 
orde te stellen of invloed uit te oefenen op lokale politici of de gemeente. Van welke 
van de volgende manieren hebt u in de afgelopen 5 jaar gebruik gemaakt?’: een 
petitie getekend over een lokale kwestie (op papier of via internet) 6%; contact 
gelegd met een gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester of ambtenaar 5%; 
inspraakavond(en) van uw gemeente bezocht 4%; berichten over politieke zaken in 
uw gemeente gedeeld op sociale media (als Facebook, Twitter, Instagram) 3%; op 
sociale media (als Facebook, Twitter, Instagram) commentaar gegeven op politieke 
zaken in uw gemeente 3%; gemeenteraadsvergadering bezocht 3%; lidmaatschap 
van een politieke partij 3%; deelgenomen aan een burgerinitiatief op wijkniveau om 
zelf problemen op te lossen 3%; contact opgenomen met een politieke partij in uw 
gemeente 2%; contact opgenomen met lokale of regionale krant, radio of tv 1%; en 
actief in een lokale actiegroep 1%. Zie Den Ridder en Dekker (2016) voor te onder-
scheiden soorten activisme.

5. Het gaat om herinnering / zelfrapportage. Meer dan 70% meent zich te herinneren 
gestemd te hebben. Dat is door herweging van de data gereduceerd naar de feite-
lijke opkomst van 54%, maar die herweging corrigeert niet de relatief sterke over-
rapportage in steden (waar de feitelijke opkomst lager is dan in landelijk gebied). 
Dat kan komen omdat in de stad vaker ten onrechte wordt gerapporteerd dat men 
gestemd heeft, maar ook door een sterke ondervertegenwoordiging in de enquête 
van meer stedelijke niet-stemmers (mensen met een migratieachtergrond, 
jongeren). 

6. Afgaande op de Waldstatistiek in logistische regressieanalyses van de zeven partici-
patiematen op de vier sociaal-demografische kenmerken is het opleidingsniveau 
vijf maal het meest onderscheiden kenmerk; bij praktische buurtinzet is leeftijd net 
zo belangrijk en bij stemmen is de leeftijd het meest onderscheidend.
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‘Het onderzoek laat zien 
dat het aanpakken van de 
redenen waarom mensen 
niet gaan stemmen veel 
meer vereist dan het  
één keer in de vier jaar 
 organiseren van een 
feestje rond de verkiezingen. 
Veel gemeenten zien dat 
niet. Of willen dat misschien 
liever niet zien’
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1.  Een onderzoek naar de opkomst  
bij gemeenteraadsverkiezingen

Veel gemeenten ondernemen iedere vier jaar allerlei activiteiten om de 
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. Desondanks is die 
opkomst de afgelopen decennia flink gedaald. Dat leidde bij verschillende 
Nederlandse gemeenten tot de vraag of wat zij doen wel werkt. En wat kunnen 
gemeenten eigenlijk doen om de opkomst te verhogen?7 Deze vragen  
vormden het startpunt van een grootschalig onderzoek naar de opkomst bij 
gemeenteraadsverkiezingen en de effectiviteit van gemeentelijke pogingen 
deze te verhogen. Dit onderzoek is begeleid door een consortium van twaalf 
griffiers van (grote) Nederlandse gemeenten. 

In het eerste deel van deze bijdrage staan we, op basis van dat onderzoek, 
stil bij de ontwikkeling van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Vervolgens bekijken we wat gemeenten ondernemen om de hoogte van de 
opkomst te bevorderen en op basis waarvan ze dat doen. Daarna analyseren 
we het effect van de gemeentelijke opkomstcampagnes. Ten slotte laten we 
zien waar de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen door wordt bepaald 
en wat gemeenten als gevolg daarvan kunnen doen om die opkomst  
te verhogen.

Een griffier in een grote Nederlandse gemeente liet aan zijn 
 raadsleden een grafiek met de dalende opkomstcijfers bij de 
gemeenteraadsverkiezingen zien. Hij zei echter dat het de 
bezoekers aantallen van het plaatselijke, deels door de gemeente 
gefinancierde museum betrof. De raads leden gaven bijna unaniem 
aan dat het museum beter gesloten kan worden. 
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2.  De opkomst bij 
gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen (of lokale verkiezingen) vinden één keer in 
de vier jaar plaats en – met uitzondering van herindelingsverkiezingen – 
voor alle gemeenten op dezelfde dag. De opkomst bij lokale verkiezingen is 
de afgelopen decennia fl ink gedaald. In 1986 lag de opkomst nog ruim 
boven de 70 procent, bij de laatste verkiezing was dat 54 procent. In fi guur 1 
is die ontwikkeling afgezet tegen de ontwikkeling van de opkomst bij de 
Tweede Kamerverkiezingen. Dat verschil is de afgelopen jaren groter geworden, 
van vijftien procentpunten in 1970 tot ongeveer twintig in 2014. 

Ook in vergelijking met enkele andere Europese landen is de opkomst in 
Nederland bij lokale verkiezingen laag (Hendriks e.a. 2013: 81). 

FIGUUR 1  DE OPKOMST BIJ DE TWEEDE KAMER- EN GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN 
(HENDRIKS E.A. 2013; KIESRAAD)
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3.  Hoe gemeenten de opkomst bij lokale 
verkiezingen proberen te verhogen

3.1 Een meerderheid van gemeenten zet extra middelen in
Een ruime meerderheid van Nederlandse gemeenten (83%) zet één of 
 meerdere communicatiemiddelen in voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het gaat hier om extra inzet, bovenop de reguliere communicatie-inzet en 
bovenop wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen (zie tabel 1). 
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2014) gaven gemeenten hier 
gemiddeld ruim € 10.000 aan uit.8 Een belangrijk doel bij de inzet van 
 dergelijke middelen is opkomstbevordering (zie ook Habets 2014), maar kan 
ook het vergroten van kennis zijn, bijvoorbeeld over de verkiezingsdatum of 
de standpunten van partijen. In 2014 zijn de volgende middelen het meest 
ingezet: digitale media, krantenberichten, debatten en verkiezingsmarkten 
en persoonlijke brieven voor inwoners. Relatief weinig gemeenten hebben 
zelf mensen op straat benaderd, via radio of televisie gecommuniceerd, of 
digitale stemhulpen ingekocht. Bij digitale media gaat het voornamelijk om 
(een combinatie) van websites en sociale media, veel minder om het inzetten 
van fi lmpjes. Onder ‘overige communicatiemiddelen’ vallen onder meer: een 
carnavalswagen, rappende raadsleden, een dorpsomroeper, een Facebook-
game, een informatieavond over stemmen voor verstandelijk gehandicapten, 
een sms oproep om te gaan stemmen, bierviltjes, een fl ashmob en een lokale 
glossy. Daarnaast valt de sterke opkomst van digitale media op. De inzet van 
de grote (G32) gemeenten is over het algemeen omvangrijker en zij zetten 
in tegenstelling tot de meeste kleinere gemeenten vrijwel allemaal een 
 digitale stemhulp in.
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TABEL 1  GEMEENTELIJKE COMMUNICATIE-INZET LOKALE VERKIEZINGEN  
(2006-2014) (VAN OSTAAIJEN E.A. 2016)

Communicatiemiddelen 2006 2010 2014

Geen communicatiemiddelen ingezet 19% 17% 17%

Mensen aanspreken/flyers op straat 6% 11% 11%

Posters, aanplakbiljetten, reclameborden e.d. op straat 29% 40% 42%

Spotjes/uitzendingen op radio of tv 4% 15% 17%

Persoonlijke brieven voor bewoners (bijv. van de burgemeester) 32% 52% 55%

Advertenties/berichten in kranten 45% 61% 65%

Verkiezingskrant/nieuwsbrief aan huis bezorgd 29% 46% 45%

Digitale stemhulp (Kieskompas / Stemwijzer / DeStemVan) 14% 30% 29%

Publiek toegankelijke debatten of verkiezingsmarkten 38% 57% 59%

Digitale media (websites, sociale media, filmpjes op internet) 29% 58% 74%

Overige communicatiemiddelen 5% 9% 17%

Naast de communicatie-inzet zijn er in 2014 door ongeveer de helft van de 
gemeenten ook extra stemfaciliteiten ingezet om het stemmen te vergemak-
kelijken of aantrekkelijker te maken. Dat zijn vooral wegwijzers naar de 
stembureaus. Andere relatief veel ingezette faciliteiten zijn stembureaus  
op centrale locaties in de gemeente, bijvoorbeeld op stations of in het 
gemeente huis, mobiele stemlokalen en opvallende markeringen buiten bij 
de stembureaus.

3.2 De inzet van extra communicatiemiddelen wordt 
bepaald door politiek en gewoonte
De meeste gemeenten met extra communicatie-inzet hebben deze inzet 
gebaseerd op wensen of opdrachten van de lokale politiek (85%) en/of op 
gewoonte (63%). In het eerste geval gaat het om wensen of opdrachten van 
het presidium, de gemeenteraad, wethouders of de burgemeester. In het 
tweede geval hebben gemeenten bepaalde communicatie ingezet omdat ze 
dat eerder ook zo deden. Slechts vijftien procent van de gemeenten heeft de 
keuze mede gebaseerd op kennis of onderzoek. Ook uit de analyse van het 
campagnemateriaal van de grote gemeenten blijkt dat er weinig aan 
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‘evidence based campagnebeleid’ wordt gedaan. In de onderzochte documen-
tatie wordt beperkt verwezen naar algemene aanbevelingen of onderzoeken. 
Er vindt in enkele gevallen enige ‘theoretisering’ in algemene termen plaats, 
bijvoorbeeld door het refereren aan uit onderzoek voortkomende algemene 
redenen om niet te gaan stemmen of burgerschapsstijlen.9 Slechts in een 
enkel geval wordt de keuze voor de inzet van communicatiemiddelen vervol-
gens (herkenbaar) op dergelijke inzichten afgestemd. Evenmin wordt in de 
plannen van 2014 verwezen naar lessen die de gemeente heeft geleerd in 
2010. Het is onduidelijk of die lessen er niet zijn, dat men ze na vier jaar is 
vergeten of dat men ze niet heeft willen toepassen. Ten slotte valt op dat de 
campagnes zelden op kennis of analyse van het eigen lokale electoraat zijn 
gebaseerd. Slechts een enkele gemeente heeft vooraf een peiling of onder-
zoek onder de lokale bevolking uitgevoerd.

4.  Het effect van de gemeentelijke  
campagnes op de lokale opkomst

4.1 Gemeenten meten het effect van hun inzet nauwelijks
Gemeenten onderzoeken nauwelijks, met onderzoek onder hun inwoners,  
of de inzet van de extra communicatie ook tot een hogere opkomst heeft 
geleid. Slechts acht procent geeft aan dat te hebben gedaan of laten doen. 
Bij een deel daarvan gaat het om zeer beperkt onderzoek, zoals een monde-
linge evaluatie van de campagne of nagaan hoeveel mensen de digitale 
stemwijzer hebben bezocht. Veel gemeenten hebben geen onderzoek  
gedaan omdat er geen tijd, geld of mankracht beschikbaar was, er (vanuit de 
politiek) geen behoefte aan was of er geen prioriteit aan is gegeven. Andere 
gemeenten vonden hun communicatie-inzet te beperkt voor onderzoek, 
 vonden onderzoek niet nodig omdat ze tevreden waren over de opkomst of 
het verloop van de campagne, of hebben er simpelweg niet aan gedacht 
onderzoek uit te voeren. Sommige gemeenten kozen ervoor geen onderzoek 
te verrichten omdat zij de effecten van de communicatie niet meetbaar 
achtten. 

Onder de 27 grote gemeenten waarvan het campagnemateriaal is geanaly-
seerd, bevonden zich acht gemeenten waar onderzoek onder inwoners is 
verricht, al dan niet in opdracht van de gemeente.10 Daaruit blijkt dat elke 
gemeente voor een eigen vorm van onderzoek kiest. De verschillen uiten 
zich onder meer in tijdstip (op de verkiezingsdag of na de verkiezingen), 
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manier van benaderen (telefonisch, papieren of digitale enquête, interviews 
op straat) en hoogte van de respons (van enkele tientallen tot ruim boven de 
1.000). Bovendien richten de onderzoeken zich op verschillende onderwerpen 
en sommige zijn uitgevoerd via bestaande inwonerspanels. Dit alles maakt 
de onderzoeken onderling (wetenschappelijk) niet goed vergelijkbaar en 
levert ook niet altijd interne betrouwbaarheid en representativiteit op.

Gemeenten onderzoeken nauwelijks of de inzet 
van de extra communicatie ook tot een hogere 
opkomst heeft geleid

4.2 Nauwelijks (meetbaar) effect van gemeentelijke 
verkiezingscampagnes
In ons onderzoek hebben we de extra communicatie inzet van gemeenten 
samen met allerlei andere kenmerken van gemeenten geanalyseerd in 
samenhang met de opkomstcijfers van alle gemeenten voor meerdere 
 verkiezingen. Daaruit kwam een tamelijk ontnuchterende conclusie. Uit de 
analyse bleek namelijk dat de inzet van gemeentelijke communicatie -
middelen rondom de lokale verkiezingen geen (meetbaar) effect heeft op  
de hoogte van de opkomst. Er was geen positief effect vast te stellen tussen 
de inzet van gemeentelijke communicatiemiddelen en de hoogte van de 
opkomst. Dat geldt zowel voor het wel of niet inzetten van extra communi-
catiemiddelen in het algemeen, als voor specifieke kenmerken van die inzet, 
zoals de keuze voor verschillende soorten communicatiemiddelen, het start-
moment van de communicatie, de keuze voor verschillende doelgroepen 
onder de inwoners en de hoogte van de communicatie-uitgaven. Kortom, de 
inzet van gemeenten rondom de verkiezingen speelt nauwelijks een rol voor 
de hoogte van de opkomst (zie voor de uitgebreide analyse: Van Ostaaijen 
e.a. 2016). Deze bevindingen worden grotendeels ondersteund door het 
 literatuuronderzoek. Uit omvangrijk, op politieke partijen gericht, Amerikaans 
onderzoek blijkt dat het met de meeste middelen zeer moeilijk is (en veel 
tijd of geld kost) om extra kiezers naar de stembus te trekken. 
Desalniettemin lijkt het sturen van brieven (inclusief een dank voor eerder 
uitgebrachte stemmen en in een envelop met informatie over de datum van 
de verkiezingen), in gesprek gaan met inwoners (bij voorkeur deur-aan-deur), 
een verkiezingsfestival, het gebruik van een digitale stemhulp en het 
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toepassen van herinneringsberichten (om mensen te herinneren te gaan 
stemmen) nog het meest kansrijk. In het algemeen geldt – voor zowel de 
offline als online campagne – dat persoonlijk contact en maatwerk boven 
onpersoonlijk contact en massacommunicatie gaan en dat inwoners het 
beste via hun eigen sociale netwerk bereikt kunnen worden.

5.  De hoogte van de lokale opkomst wordt 
door vele factoren bepaald

Nu we weten dat de huidige inzet van gemeenten nauwelijks (meetbaar) 
effect heeft op de hoogte van de lokale opkomst resteert de vraag waardoor 
die lokale opkomst dan wel wordt bepaald. Daarvoor hebben we ruim 40 
factoren onderzocht. Van dertien daarvan hebben we de relevantie zowel 
door eigen (kwantitatief) onderzoek als voldoende relevante externe litera-
tuur kunnen onderzoeken.11 Van die dertien komen leeftijd, opleiding en 
gemeentegrootte als meest relevant voor de hoogte van de opkomst naar 
voren. Het eigen kwantitatief onderzoek wijst voor het verklaren van de 
verschillen in opkomst tussen gemeenten daarnaast op het belang van het 
inkomensniveau, het aandeel niet-westerse allochtonen onder de bevolking 
en vooral het aandeel inwoners dat maandelijks of vaker een religieuze 
dienst bezoekt. Het belang van deze factoren wordt door het literatuur-
onderzoek ondersteund, maar minder expliciet, mede vanwege beperkter 
beschikbaar onderzoek. Uit het literatuuronderzoek komt vervolgens naar 
voren dat enerzijds zaken als interesse in politiek, kennis van politiek, 
 vertrouwen in de politiek en tevredenheid over de politiek relevant zijn  
voor de opkomst. Anderzijds geldt dat voor zaken als geluksgevoel, levens-
stijl, sociale plicht, sociale druk/omgeving en gewoonte. De hoogte van de 
opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen hangt dus in grote mate af van  
drie categorieën van factoren:

Sociaal-demografischefactoren:leeftijd,opleiding,gemeentegrootte, 
inkomen, etniciteit. Hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen zijn  
meer geneigd om naar de stembus te gaan dan lager opgeleiden en  
lagere  inkomensgroepen. Onder jongeren, etnische minderheidsgroepen  
en inwoners van grote gemeenten is de opkomst doorgaans lager.
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Sociale factoren: levensstijl, geluksgevoel, sociale plicht, sociale druk/omgeving 
en gewoonte. Een groter en hechter sociaal netwerk kan de opkomstgeneigd-
heid vergroten. Bezoekers van religieuze diensten, mensen die lid zijn van 
verenigingen, en mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn meer geneigd te 
stemmen. Mensen die eenzaam of ongelukkig zijn, weinig vertrouwen 
 hebben in anderen of hun gezondheid als slecht ervaren, stemmen relatief 
minder vaak.

Politieke factoren: interesse in politiek, kennis van politiek, vertrouwen in politiek, 
tevredenheid over de politiek. Mensen zijn meer geneigd om te stemmen bij 
de gemeenteraadsverkiezing naarmate ze meer interesse en vertrouwen 
hebben in de politiek, meer kennis hebben van de politiek en tevredener zijn 
over (de kwaliteit van) het gemeentebestuur.

Daarnaast is ook de relevantie van praktische belemmeringen opvallend.  
Zo wijzen veel mensen als oorzaak voor niet-stemmen verrassend vaak naar 
zaken als geen tijd, vergeten, de oproep kwijt, afwezigheid of ziekte. Uit het 
literatuuronderzoek blijkt daarnaast dat een hogere opkomst naast het 
invoeren van opkomst- of stemplicht, enigszins kan worden bewerkstelligd 
door een grote lokale verbondenheid van inwoners, een verkiezingsdag in 
het weekend, gemeenteraadsverkiezingen kort voorafgaand aan Tweede 
Kamerverkiezingen en electorale competitie (als het erom spant wie de 
 winnaar wordt). Ook goede weersomstandigheden kunnen de opkomst iets 
verhogen. Het kwantitatief onderzoek laat nog zien dat ook een groter aantal 
stembureaus per duizend inwoners enigszins bijdraagt aan een hogere 
opkomst. Andere factoren die volgens het kwantitatief onderzoek een 
 positieve (maar beperkte) bijdrage leveren, zijn het uitgeven van minstens 
één eurocent per inwoner aan stemfaciliteiten, verkiesbare politici met 
 uitzonderlijk grote (lokale) bekendheid, aandacht van lokale of regionale 
media voor de gemeenteraadsverkiezingen en de deelname van minstens 
een bepaald aantal partijen aan de lokale verkiezingen: het aantal raads-
zetels gedeeld door drie. Van deze factoren wordt in de literatuur vooral het 
belang van media-aandacht bevestigd.
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6.   Naar een hogere opkomst  
bij lokale verkiezingen

Wat veel van de relevante factoren voor de hoogte van de lokale opkomst 
gemeen hebben, is dat ze grotendeels losstaan van de huidige inzet van 
gemeenten om inwoners naar de stembus te krijgen. Het onderzoek laat zien 
dat het aanpakken van de redenen waarom mensen niet gaan stemmen veel 
meer vereist dan het één keer in de vier jaar organiseren van een feestje 
rond de verkiezingen. Veel gemeenten zien dat niet. Of willen dat misschien 
liever niet zien. Vandaar de titel ‘tegen beter weten in?’. Dat neemt niet weg 
dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de lokale opkomst te verhogen,  
zij het op langere termijn. Allereerst vereist dat een professionaliseringsslag 
van gemeentelijke campagnes. Formuleer als gemeente doelen en uitgangs-
punten voor de eigen communicatie en richt de campagne daar vervolgens 
op in. Als het doel opkomstbevordering is, zullen vervolgens ook middelen 
moeten worden ingezet waarvan op basis van onderzoek te verwachten is 
dat ze daaraan bijdragen. Een tweede aanbeveling is daarom allereerst in  
te zetten op sociaal-demografische, sociale en politieke factoren. Bij de 
 sociaal-demografische factoren gaat het om het bereiken van specifieke 
bevolkingsgroepen, zoals jongeren, lager opgeleiden, werklozen en etnische 
minderheden. Op jongeren wordt momenteel door gemeenten veelvuldig 
(maar nog weinig succesvol) gefocust, maar bij andere groepen is dat (nog) 
niet het geval. Bij de sociale factoren gaat het om het vergroten van de 
 participatie en betrokkenheid van inwoners bij lokale organisaties, groepen 
en netwerken. Bij de politieke factoren is het van belang dat gemeenten  
zich richten op het vergroten van de interesse voor en het vertrouwen in de 
gemeentepolitiek. Het vergroten van politieke kennis, bijvoorbeeld door 
voorlichting via scholen, buurtcentra en maatschappelijke organisaties, lijkt 
daar een belangrijke voorwaarde voor. De voorlichting zou daarnaast aan-
dacht kunnen besteden aan de relevantie van het gemeentebestuur en de 
lokale politiek. Veel kiezers zien namelijk (ondanks de toegenomen taken 
van gemeenten) niet waarom de gemeente voor henzelf en hun omgeving 
van belang is en zijn (daarom) minder geneigd om te stemmen. Verder is het 
advies aan gemeenten te overwegen om het aantal stembureaus te vergroten, 
te proberen om praktische belemmeringen voor stemmers te beperken en 
lokale of regionale media-aandacht voor de verkiezingen te stimuleren.  
Ook van deze factoren blijkt dat ze een (beperkte) bijdrage kunnen leveren 
aan een hogere opkomst. 
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Op jongeren wordt momenteel door gemeenten 
veelvuldig (maar nog weinig  succesvol) gefocust, 
maar bij andere groepen is dat (nog) niet het geval

Een laatste aanbeveling is om als gemeente eigen onderzoek in te zetten  
om te identificeren welke factoren specifiek in de eigen gemeente sterke 
invloed uitoefenen op de opkomst en/of waar inwoners zelf behoefte aan 
hebben. Ons onderzoek gaf aanleiding om te veronderstellen dat bepaalde 
factoren, bijvoorbeeld tijdgebrek van inwoners of de mate waarin inwoners 
de gemeente relevant achten, in de ene gemeente een grotere stempel op 
de opkomst drukken dan in andere. Door met lokaal onderzoek (bij voorkeur 
uitgevoerd op een manier die vergelijking met andere gemeenten mogelijk 
maakt) na te gaan welke factoren in de gemeente de meeste invloed hebben 
op de opkomst, kan de gemeente maatregelen treffen die optimaal zijn 
 afgestemd op de lokale situatie (zie ook Jacobs & Van Ostaaijen 2017). 

Uiteraard is een onderliggende vraag bij dit alles of gemeenten het verhogen 
van de opkomst een taak van henzelf vinden. Veel griffiers vinden van wel 
(Van Ostaaijen e.a. 2016; Habets 2014). En aangezien de politiek weinig 
urgentie lijkt te voelen om de inzet rond opkomstbevordering anders aan  
te pakken (zie onder meer paragraaf 3.2) ligt hier een kans voor de sleutel-
positie van de griffier. Dat vereist echter wel een stevige externe rol, richting 
de samenleving en namens de hele raad, iets wat voor veel griffiers niet 
vanzelfsprekend is (Van Hulst e.a. 2016). Rondom de verkiezingen zijn kleine 
verbeteringen mogelijk – gebaseerd op algemeen of lokaal onderzoek – 
maar een structureel hogere opkomst vereist vooral structurele en lang-
durige investering in de lokale samenleving. De specifieke inzet van 
 com municatie rondom de verkiezingen heeft daar maar heel beperkt mee  
te maken.
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NOTEN 

7. Dit artikel is een samenvatting en bewerking van dat onderzoek (Van Ostaaijen e.a. 
2016). Dat onderzoek bestaat uit: literatuuronderzoek, een studie van de communi-
catiecampagnes van 27 (grote) gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014 en een enquête, door 272 gemeenten ingevuld, over de inzet van communi-
catie, stembureaus, stemfaciliteiten en andere factoren die voor de verkiezings-
opkomst relevant kunnen zijn. De resultaten van de enquête zijn samen met 
 verschillende sociaal-demografische kenmerken van gemeenten (cijfers van het 
CBS) en de lokale opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen 
geanalyseerd.

8. De bedragen lopen sterk uiteen. Sommige gemeenten hebben niets uitgegeven, 
terwijl vier grote gemeenten elk meer dan € 100.000 hebben besteed.

9. Zie: www.motivaction.nl.
10. Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zoetermeer. 

Daarnaast zijn er exit polls uitgevoerd in Tilburg en Enschede.
11. Leeftijd, opleiding, inkomen, werk, etniciteit, religie, gemeentegrootte, dichtheid 

van gemeenten, aantal stembureaus, electorale competitie, belang van personen, 
aandacht media, fragmentatie en nieuwe partijen.
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Ook in 2009 werd er al onderzoek gedaan naar opkomst-
bevordering, zoals in Amsterdam13 en in Almere.14  
De conclusies waren eigenlijk niet anders dan die uit het 
onderzoek van 2016, waarover in het vorige artikel werd 
gerapporteerd. Het is niet erg waarschijnlijk dat met een 
korte publiciteitscampagne de kiezers ineens in grote 
 getalen naar de stembus zullen trekken, maar als je er al 
aan begint is een persoonlijke benadering te verkiezen 
boven het gebruik van massamediale middelen en 
 politieke debat-avonden.

De gemeente belt bij je aan

Maar ja, hoe doe je dat als griffier? Samen met een slimme en daadkrachtige 
communicatieadviseur15 bedacht ik in het najaar 2009 in Zaanstad een plan 
voor een gecoördineerde persoonlijke aanpak, waarbij we in teams deur-aan-
deur aanbellend de wijken in gaan (“canvassen”) om een neutrale opkomst-
bevorderende boodschap te verkondigen. Het directe contact is erop gericht 
degene die de deur opendoet te bewegen tot een voornemen om te gaan 
stemmen. De boodschap is erop gericht de aarzeling die er mogelijk is bij  
de kiesgerechtigde weg te nemen door praktische informatie te geven en  
te wijzen op een kieskompas of stemwijzer. We vormen teams met ‘eigen 
 mensen’ als kern, en roepen bewoners, subdoelgroepen en sociaal maat-
schappelijke organisaties op om zich aan te sluiten en ook mee te doen.  
We zetten wijkgericht in: deelnemen aan een team in je eigen woonwijk.  
En we voeren een actie uit gericht op onze eigen ambtenaren: allemaal  
gaan stemmen in je eigen gemeente. Een lijsttrekkersdebat en een 
 verkiezingskrant laten we zitten. We nemen wel ondersteunende maat-
regelen, we maken gebruik van de logo’s, posters, stickers van het ministerie 
van BZK, free publicity in de media, de eigen media zoals website en 
Zaanstad Journaal, sturen oproepbrieven naar bewoners, verenigingen en 
jongeren om mee te doen, en werken met een breng-en-haal-service en  
een sms-alert.
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Overtuigen kost je een investering  
in tijd en kennis

Logisch plan, maar hoe overtuig je, om te beginnen de fractievoorzitters in 
het presidium, dat deze afwijkende aanpak de juiste is en dat er (flink wat) 
geld voor nodig is? Dat bleek niet eenvoudig, want zet politici en managers 
maar eens aan een stukje theorie, daar hebben zij geen geduld voor.  
Mensen hebben toch eerst kennis nodig van een gebeurtenis, én een positieve 
 houding, om dan de stap naar ander gedrag daadwerkelijk te zetten. Zij moeten 
daarvoor een ‘persoonlijke verbintenis’ maken met die gebeurtenis, en dat 
kun je vrijwel alleen bereiken door persoonlijke interactie met die mensen. 
Vul voor ‘mensen’ in: politici, of managers en collega’s, of onze uiteindelijke 
doelgroep van de niet-stemmers, en je krijgt een beeld van de inspanning 
die je moet doen om anderen tot gedragsverandering te bewegen: heel veel 
persoonlijke ontmoetingen dus!

En zo waren we vele gesprekken bezig om een ‘go’ te verkrijgen voor ons 
plan, en nog meer gesprekken om eenieder die vrijwillig aan de campagne 
zou moeten meewerken ook zover te krijgen dat te doen.

Naar degenen voor wie het allemaal bedoeld is, de niet-stemmers,  
is  onderzoek16 gedaan hoe dat het beste aan te pakken. Waarom gaat men  
niet stemmen en hoe kunnen partijen en gemeente daar iets aan doen?  
Niet alle thuisblijvers zijn principiële boycotters. Er is een veel grotere groep 
ongeëngageerde wegkijkers, nadenkende sceptici en schuldafschuivers,  
die te verleiden zijn om (weer) deel te nemen aan de verkiezingen.

Mede op basis van dit onderzoek hebben we in Zaanstad het script ontwikkeld 
voor de teams die langs de deuren gaan. Je belt aan, en je zegt: mag ik u iets 
vragen, gaat u stemmen op 3 maart? Bij ja geef je praktische informatie, en 
de praktische hulpmiddelen. Bij nee vraag je of dat om praktische redenen is, 
iets waarmee wellicht geholpen kan worden? Nu kunnen mensen verschillende 
antwoorden geven, in te delen in principieel en praktisch. De princi piëlen 
kunnen bijvoorbeeld zeggen “interesseert mij niet” of “heeft geen zin,  
ze luisteren toch niet.” Jij antwoordt wel, maar gaat geen discussie aan.  
Want deze mensen overtuig je niet heel snel, en je tijd is kostbaar want we 
focussen op de niet-stemmers. De praktischen, daar ga je mee verder om te 
ontdekken hoe en met welke hulpmiddelen je hen tot een toezegging om  
te gaan stemmen kunt overhalen. 
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ALGEMEENVOORSTELLEN
Mag ik u iets vragen? Gaat u stemmen op 3 maart?

Is dat om praktische redenen, iets waar ik u  
misschien mee kan helpen?

PRINCIPE

Interesseert me niet 
U kiest voor iemand die 
beslissingen neemt over 
dingen die u wél heel 
belangrijk vindt. Daarom 
belangrijk nu iemand te 
kiezen die die beslissingen 
voor u mag maken. Verder 
geen discussie aangaan

Heeft geen zin,  
ze luisteren toch niet
Dan moet u nu juist kiezen 
voor iemand die wél naar u 
luistert. Als u niet stemt, 
kan niemand naar u luiste-
ren. Verder geen discussie 
aangaan

PRAKTISCH

Ik weet niet waarop 
Kieskompas:
zaanstad.kieskompas.nl
zaanstad.nl/verkiezingen 

Heb geen tijd
• Iemand machtigen
• Stemlokalen door hele 

stad, ook op station
• Stemlokalen tot 21 uur 

open

Ik heb geen mogelijkheid 
daar te komen
Breng-en-haalservice

Praktische informatie:
• oproepkaart
• welk stembureau
• legitimatiebewijs
• aanmelden voor 

stemalert
• kieskompas al bezocht
• iemand machtigen

Hoe werkt het in het 
stemlokaal:
• afgeschermd (niemand 

kijkt mee)
• kinderen mogen mee
• neem id-bewijs en 

oproepkaart mee

Toezegging vragen  
(als gepast):
Ik mag er dus op rekenen 
dat u gaat stemmen?
• Afgeven kaart: meer mag 

ook, dat de mensen hem 
zelf aan iemand 
opsturen

• Afgeven stickers: voor in 
agenda/kalender

• Opplakken sticker op 
deurpost

Ok, dan wel

Jammer, bedankt  
voor uw tijd

Noteer adres en markeer als gesproken 
Niet thuis? Noteer ook en gooi kaart in de bus

Hartelijk bedankt 
voor uw tijd

NEENEE JAJA
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Strakke organisatie en uitvoering nodig

Mooi plan, maar wat een werk! Hoe is dat uitvoerbaar? Wij dachten: met het 
organisatieprincipe ‘zwaan-kleef-aan’. Ook gebaseerd op onderzoek: persoon-
lijke beïnvloeding gaat het beste door een ‘peer’, iemand uit de eigen groep. 
Dus moesten we eerst contact maken met buurthuizen, sportclubs, wijk-
verenigingen en ook de managementteams in het ambtelijk apparaat om het 
idee en de eerste actie, het werven van peers en vrijwilligers voor de canvas-
teams, in de week te leggen. 

De reacties waren voorspelbaar: wij doen niet aan politiek. Maar wil je als 
inwoner een gemeenteraad die ‘met recht’ beslissingen kan nemen, of wil je 
als ambtenaar werken voor een gemeentebestuur dat een legitieme basis 
heeft, dan zal toch een substantieel deel van de kiesgerechtigden met het 
uitbrengen van een stem zijn zegen aan de gemeenteraad moeten geven. 

We hebben veel leuke en spontane reacties op onze oproepen gekregen, 
maar evenzogoed maakte dat nog geen massa. De projectleider die wij 
moesten aantrekken om de campagne te organiseren gaf al snel aan meer 
menskracht nodig te hebben, in te huren bij gespecialiseerde uitzend-
organisaties. U kent ze wel: jongeren in een gekleurd jasje-met-opdruk die 
betaald worden om u op straat aan te spreken met een al dan niet commer-
ciële boodschap. Uiteindelijk hebben we zes dagen lang, met een flink aantal 
(15-20) kleine teams gecanvast, elke avond in een andere wijk vanuit een 
ander ‘home’. De deelnemers kregen inderdaad van ons speciale herkenbare 
jassen aan, en een clipboard met script, adressen, stickers en ander reclame-
materiaal mee. Een gigantische organisatie, zo’n canvasactie.

En, levert het wat op?

We hebben niet alleen een canvasactie georganiseerd, maar ook met man en 
macht17 gewerkt om een mobiele stembus te laten rijden, gastlessen op 
scholen te verzorgen, een up-to-date website in de lucht te hebben, collega’s 
te stimuleren te gaan stemmen en hun familie en bekenden naar de stembus 
mee te nemen, dorps-en wijkraden te enthousiasmeren, een kieswijzer aan  
te schaffen en in de media aan gemeentepolitiek en stemmen aandacht  
te schenken.
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We hadden veel plezier omdat we met iets bijzonders bezig waren, maar 
raakten ook dodelijk vermoeid want er was ook nog gewoon griffierswerk te 
doen en een raadswisseling met introductieprogramma voor te bereiden. 
Veel inspanning en veel spanning op de verkiezingsdag: hadden we met ons 
plan en de campagne verschil gemaakt?

Tot onze teleurstelling daalde in Zaanstad het opkomstpercentage opnieuw, 
en nu zelfs met 4,1% tot onder de grens van 50%: van 53,9% naar 49,8%. 
Hadden onze inspanningen dan geen enkele zin gehad? 
Die conclusie lag op veler lippen, maar je kunt geen twee verkiezingsuitslagen 
met elkaar vergelijken. Immers, de individuele beslissing van een kies-
gerechtigde om wel/niet te gaan stemmen is afhankelijk van vele factoren 
zoals in het onderzoek van Van Ostaaijen c.s. ook weer wordt betoogd, en er 
kunnen dus veel meer factoren veranderd zijn in de vergelijking tussen  
twee verkiezingen. 

Om het effect van het canvassen te kunnen inschatten, hebben wij in 
Zaanstad een onderzoeksbureau een telefonische enquête laten doen onder 
mensen die wel en die niet een gesprek hebben gevoerd met een van onze 
canvassers.18 De uitkomst was dat de opkomst in de eerste groep met 78,2% 
ruim 8% hoger lag dan het opkomstcijfer van 69,9% in de controlegroep  
die niet was gecanvast. U leest dit goed: volgens de eigen opgave van de 
respondenten zou het opkomstcijfer veel hoger liggen dan de werkelijkheid 
van 49,8%. Veel respondenten zullen een sociaal-wenselijk antwoord hebben 
gegeven, en we gaan er maar van uit dat dit door gecanvaste en niet- 
gecanvaste personen in gelijke mate is gebeurd.19 

Hoe dan ook lijkt wel de conclusie gerechtvaardigd dat ons project opkomst-
bevordering in Zaanstad nut en effect heeft gehad. Maar willen we die 8% 
hogere opkomst echt halen, dan hadden we letterlijk langs álle deuren 
 moeten gaan om alle kiesgerechtigden te spreken, en onze inzet moeten 
vertienvoudigen. Een actie die in Amerika wellicht wordt neergezet door 
vrijwilligers van de politieke partijen, maar die voor een lokale overheid  
in Nederland ondenkbaar lijkt.
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Het is acht jaar later…..

En weer verschijnt er een onderzoek met deze boodschap. 
Opkomstbevorderen doe je door vier jaar lang te investeren, en tegen 
 v erkiezingstijd helpt direct contact het beste en de rest gewoon niet. 

Wat gaan wij griffiers nu doen? Iets anders dan bij de voorgaande 
 gemeentelijke verkiezingen? 

Een herhaling van het ‘neutrale canvas’-experiment zit er voor mij niet in. 
Zowel vier jaar geleden in Delft als nu in Leeuwarden is de periode tussen 
mijn aantreden als griffier en de verkiezingsdatum te kort om voor een 
 dergelijke actie de handen op elkaar en aan het werk te krijgen. En om 
 eerlijk te zijn: hoeveel geld en inspanning is er wel niet nodig om tot een 
enigszins aansprekend resultaat te komen, dat heeft het Zaanse experiment 
mij wel geleerd. Anderzijds: gaan wij griffiers dan geld weggooien aan een 
verkeerde marketingstrategie op basis van gewoonte? Dan is het toch beter 
te experimenteren met vernieuwende ideeën.

Gaan wij griffiers dan geld weggooien aan  
een verkeerde marketingstrategie op basis van 
gewoonte?

In Leeuwarden hebben wij de vraag wat kan helpen om meer kiesgerechtigden 
naar de stembus te krijgen in het openbaar besproken20 en vooraf de oproep 
gedaan om met suggesties te komen. Er was weinig animo voor en er waren 
weinig ideeën. En dat terwijl in Leeuwarden de opkomst in 201321 gezakt is 
naar 39,6%, een dieptepunt dat gemakkelijk opnieuw bereikt kan worden nu 
er wederom op een afwijkend tijdstip verkiezingen zijn als gevolg van een 
volgende herindeling van zeven Friese gemeenten. Om die datum enigszins 
tussen de oren te krijgen in stad en dorpen komt er een gezamenlijke 
 publiciteitscampagne die er helemaal op gericht is om de aandacht van de 
Friese burgers te trekken en hun kennis22 over de gemeenteraadsverkiezingen 
te vergroten. Houding en gedrag zullen we er evenwel niet mee beïnvloeden. 
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Tijd om in actie te komen met durf  
en vernieuwing

Collega’s, tot welke actie inspireert het onderzoek van Van Ostaaijen c.s. 
jullie dan, welke experimenten en vernieuwingen kan dit onderzoek nog 
opleveren? 

Begin er eens mee om in navolging van het onderzoek van Krouwel in 
Almere of in combinatie met de onderzoeken van Motivaction een analyse  
te maken van het politieke landschap in je gemeente, van de aanwezige 
burgerschapsstijlen toegespitst op het politieke gedrag en de achtergronden 
daarvan. Wie zijn de (potentiële) participanten, waar zitten de (niet-)stemmers 
en waarmee zijn zij het beste te benaderen? Een analyse van de populatie is 
in meerdere opzichten relevant voor je pogingen om de komende vier jaar 
de gemeenteraad meer te laten verbinden met de lokale bevolking, zoals 
wordt aanbevolen. 

Voor nu kan het nog helpen om een effectief script op te stellen voor 
 degenen die een gesprek willen aangaan met kiesgerechtigden. Of dat nu  
de burgemeester is die de jongeren moet aanspreken, een raadsgriffier die 
gasten bij de raad ontvangt, of politieke partijen die de boer op gaan om 
hun potentiële aanhang te mobiliseren. Politieke partijen die ervaring 
 hebben met canvassen zullen wel bevestigen dat de vraag ‘gaat u op mijn 
partij stemmen?’ niet zo ver afligt van de vraag ‘gaat u stemmen?’. En de 
nietsvermoedende voorbijganger die wordt aangesproken is echt niet 
 geïnteresseerd in het volledige verkiezingsprogramma, maar heeft mogelijk 
wel een praktische vraag. Kennis over degene met wie je het contact aan-
gaat, het goede onderwerp kiezen en in de goede toonsoort zetten leidt  
tot een bevredigender gesprek. Dat kun je als griffier faciliteren.

Om kwantitatief zoden aan de dijk te zetten moet er meer gebeuren en dat 
weet je als griffier zonder specifiek onderzoek naar je eigen gemeente nu 
ook wel. Dat een lokale overheid experimenteert met een persoonlijke 
 benadering en een neutrale canvasactie op touw zet, is voor zover ik weet 
uniek geweest en uniek gebleven. Dat is jammer, want er is een positief 
effect. Maar er zijn wel wat bezwaren te overwinnen. Bij degenen die 
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vermeende politieke beïnvloeding van de verkiezingsuitslag erger vinden 
dan een afnemende democratische legitimatie van de gemeenteraad.  
En bij degenen die het de inspanning en de hoge kosten niet waard vinden. 
En het moet gezegd: voor het substantieel beïnvloeden van een opkomst-
percentage zijn wel heel veel persoonlijke interacties nodig. 

Daarom zullen griffiers, bestuurs- en communicatieadviseurs die de uitdaging 
willen oppakken van goeden huize moeten komen, met aansprekende beelden, 
overtuigende teksten, slimme organisatievoorstellen en handige middelen. 

Maar dat kunnen we toch? Daar zijn we toch voor? Ik heb nog wel wat 
checklists, voorbeeldteksten en ervaring liggen… 
 

NOTEN 

12. Griffier sinds 2002, onder meer in Zaanstad.
13. Door Dirk Kloosterboer onder de titel “Kiezers Mobiliseren” oktober 2009 en 

 februari 2010.
14. A. Krouwel, W. Kokx en M. Pol. Almere Onderzoek opkomstbevordering,  

Eindrapport november 2009.
15. Elske Fukken, nogmaals mijn dank dat je dit avontuur met mij oppakte,  

we hebben het geweten…
16. Onderdeel van het Almere onderzoek opkomstbevordering uit 2009 van  

Andre Krouwel c.s..
17. Raadsgriffie en afdeling communicatie, we hebben jullie overvraagd!
18. Er is een aselecte steekproef getrokken uit een telefoonnummerbestand van  

Zaanse inwoners.
19. Uit onderzoek in de Verenigde Staten zou blijken dat canvassen leidt tot een 

 verhoogde opkomst onder gecanvaste kiezers in de bandbreedte van 6 tot 12 
 procentpunt. Doordat in de Verenigde Staten gewerkt wordt met geregistreerde 
kiezers en de onderzoeken talrijk zijn, is het verwachte effect van canvassen redelijk 
betrouwbaar. De score in Zaanstad valt dan netjes binnen de verwachtingen.

20. Op verzoek van een lokale partij, die van mening is dat opkomstbevorderende acties 
de uitslag van de verkiezingen beïnvloeden en ook daarom niet door de gemeente 
en de griffier gedaan moeten worden.

21. Per 1-1-2014 samenvoeging met een groot deel van de gemeente Boarnsterhim.
22. In maart 2014 kwamen er zo’n 900 meldingen binnen van inwoners die dachten 

geen stemkaart gekregen te hebben, en aan wie de gemeenteraadsverkiezingen in 
Leeuwarden in november 2013 volledig was voorbijgegaan.
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‘Hoe ontkom ik straks  
aan de grillen van de  
zelfbesturende buurman? 
Het is volstrekt onduidelijk: 
over checks and balances 
wordt door de vernieuwers 
van onze democratie 
 nauwelijks nagedacht’
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‘We maken ons zorgen over de democratie.’ Zo werd  
op de website van de Vereniging voor Bestuurskunde 
Noord het  symposium ingeleid dat zij op 24 maart 2017  
in Assen organiseerde onder de titel ‘Nieuwe democratie. 
Op zoek naar  legitimiteit’. Als een van de drie uitgenodigde 
 sprekers moest ik een beetje zuchten van het woordje ‘we’: 
alsof iedereen wakker ligt van onze democratie. Voor mij 
geldt dat in elk geval niet. Ik ben juist blij met ons systeem 
van gekozen vertegenwoordiging.

Dat het hier en daar niet lekker loopt met de samenleving, dat er ‘onvrede’ 
heerst over van alles en nog wat: het ligt in deze tijden van populisme  
al snel aan ‘falend’ openbaar bestuur. Democratie is mooi, vinden veruit de 
meeste mensen, maar degenen die dag in dag uit zorgen dat dit systeem aan 
de praat wordt gehouden, die hebben veelal geen idee wat er leeft onder de 
bevolking. Althans, dat hoor je telkens in de media. ‘Mensen voelen zich niet 
meer gerepresenteerd,’ zo heet het – ook in menig academisch commentaar. 
En u kent intussen de ‘oplossing’ hiervoor: politici moesten beter gaan 
 luisteren. Naar – met hoofdletters – de burger.

Naast die nogal diffuse luistertrend is in 2013 de ‘participatiesamenleving’ 
opgekomen, ook wel de ‘doe-democratie’ genoemd. In deze post-verzorgings-
staat-samenleving wordt van mensen ‘zelfredzaamheid’ en ‘samenredzaam-
heid’ verlangd. Dit nieuwe beleid komt er op neer dat burgers die in hun 
buurt, dorp of stad zelf al graag (sociale, ruimtelijke) initiatieven wilden ont-
plooien daarvoor als het even kan de ruimte krijgen, en dat mensen die niet 
spontaan tot omgevingsparticipatie geneigd zijn hiertoe door gemeente-
besturen actief worden aangespoord. De vermeende voordelen van dit 
 maatschappijmodel: lagere overheidsuitgaven, meer sociale cohesie én 
benutting van de kennis en kunde van de goed opgeleide, energieke  
en internettende Nederlander die ‘weet wat er in zijn woonplaats speelt’  
en het gehad zou hebben met ‘top-down’-besturen. 

Het trio ‘lawaaiig populisme’, ‘verbouwing van de verzorgingsstaat’ en ‘facili-
teren van de plannen van de mondige burger’ heeft vooral op lokaal niveau 
geleid tot allerhande experimenten met ‘participatieve’ democratie, van 
 burgertoppen en burgerbegrotingen tot zelfbestuur voor stadswijken. Mijn 
stellige indruk is dat hierbij sprake is van een ernstige overschatting van de 
bereidheid en de vaardigheid van ‘gewone burgers’ om op regelmatige basis 
over van alles mee te denken, maatschappelijk werk in de buurt te verrichten 
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en/of bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Maar ook vind ik groot-
scheepse burgerparticipatie principieel niet in de haak: het juist zo waarde-
volle indirecte karakter van de bestaande democratie komt in gevaar. Op dit 
laatste punt zal ik nu ingaan. 

Waarom indirecte democratie?

‘Wat is democratie nou werkelijk’, is de vraag die je veel hoort stellen door 
mensen die menen dat ons huidige stelsel niet oplevert wat je van ‘demo-
cratie’ zou mogen verwachten. Hoewel ik filosofie heb gestudeerd, neig ik  
er niet naar om bijvoorbeeld Aristoteles aan te halen in een poging een 
 antwoord te geven. Liever kijk ik wat er onder de noemer democratie in  
een land als Nederland (en dus niet bij de oude Grieken) al sinds jaar en  
dag gebeurt. 

Dan zie je: democratie is een vreedzame en effectieve grondwettelijke 
methode om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke problemen.  
En daar komt zoals bekend veel bij kijken: confrontatie van visies en voor-
stellen, de weging van uiteenlopende belangen, beoordeling van feiten, het 
stellen van prioriteiten, het zoeken naar draagvlak voor maatregelen, het 
nemen van besluiten, het uitvoeren daarvan, en naderhand: aanspreekbaar 
zijn op de gevolgen van gemaakte politieke keuzes. 

Dit zijn ingewikkelde, en zeker in een door media gedomineerde samen-
leving, enerverende taken. En degenen die dit werk – want dat is het – 
namens en voor ons doen, dienen dan ook te beschikken over een aantal 
eigenschappen en kwaliteiten die niet iedereen in huis heeft (hierover  
later meer).

Democratie is een vreedzame en effectieve 
 grondwettelijke methode om te komen  
tot  oplossingen voor maatschappelijke  
problemen
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Wie op deze nuchtere manier aankijkt tegen democratie is al snel een stuk 
minder bevreesd voor de veelbesproken ‘kloof’ tussen burger en politiek.  
Om te beginnen is een flinke afstand tussen kiezers en vertegenwoordigers 
nogal logisch aangezien niet iedereen steeds persoonlijk gehoord kan 
 worden. Maar ook moet politici de nodige rust en eigengereidheid gegund 
worden. Daar hebben niet alleen zij, maar als het goed is vooral ook wij 
 plezier van. Immers: hoe kunnen bestuurders behoorlijk besturen als 
 gedurende hun ambtstermijn iedereen het hoogste en laatste woord wil 
hebben? Of, zoals voormalig VVD-politicus Frits Bolkestein het eind 2016 in 
Groningen verwoordde tijdens een debat over de democratie: ‘De afstand 
tussen burger en bestuur is nu eerder te klein. De kiezer zit op schoot bij de 
gekozene, zit hem op de hielen. Daar krijg je koortsachtige, korte termijn- 
politiek van’. 

Verder suggereert het woord ‘kloof’ een akelige, immense leegte die er 
 feitelijk niet is. In de ruimte tussen burger en bestuur bruist het juist! Dat is 
te danken aan de onze democratie kenmerkende wisselwerking tussen poli-
tieke partijen, belangengroepen, maatschappelijke organisaties, journalisten, 
bedrijven, wetenschappers en juristen die allemaal hun samenleving- en 
politiek-beïnvloedende werk doen. Markt, civil society, rechterlijke macht, 
pers en academische wereld: zij leveren voortdurend perspectieven aan die 
voor het proces van politieke besluitvorming van betekenis kunnen zijn. 

En ‘de burger’? Al die net genoemde sferen worden bevolkt, gedragen  
en/of gekoesterd door burgers, miljoenen burgers! Wat een prima (ofschoon 
 uiteraard niet perfect) systeem toch eigenlijk, zo’n indirecte democratie.

Loten lost niks op 

De meeste mensen begrijpen trouwens uitstekend dat de vraag wie wel en 
wie niet bestuurt gewoon ook een kwestie van arbeidsdeling is: je laat het 
voor maximaal vier jaar over aan wie het wil en wie het volgens jou het 
beste kan. Het is duidelijk dat in het huidige systeem de drempel om politiek 
actief te worden voor sommige mensen hoger is dan voor andere. Maar dat 
heeft in de eerste plaats te maken met de moeilijkheidsgraad en met de in 
veler ogen weinig opwindende aard van bestuurlijk en vertegenwoordigend 
werk. On-elitair zal politiek daarom nooit worden, tenzij we mensen gaan 
dwingen te besturen. 
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Om de toegankelijkheid en daarmee ook de representativiteit en legitimiteit 
van het openbaar bestuur te vergroten, wordt op gemeentelijk niveau steeds 
vaker naar het idee van loting gegrepen. Onder anderen emeritus-hoogleraar 
parlementaire geschiedenis Joop van den Berg vindt dat ondoordacht. In zijn 
column ‘Kiezen of loten’ op www.parlement.com schreef hij op 20 januari 
van dit jaar: ‘David Van Reybrouck wil idealiter de democratie een nieuwe 
vorm geven door verkiezingen te vervangen door loting. 
Volksvertegenwoordigers worden dan niet meer gekozen maar door een 
uitgekiend systeem van loting aangewezen. (…) De lotelingen zullen samen 
“delibereren”, uiteraard zonder last, waarbij zij zich door experts kunnen 
laten adviseren en vervolgens beslissen over de aan hen gedane voorstellen.’ 
Met gemak laat Van den Berg zien waarom dit alternatief ongeschikt is.  
‘Van Reybrouck gaat ervan uit dat [zo’n] volksvergadering tot meer aanvaarde 
besluiten zal leiden dan het traditionele gekozen parlement. (…) Een parle-
ment door loting samengesteld is [echter] alleen dán representatief als het 
lidmaatschap ervan verplicht wordt gesteld.’ 

Zijn volgende bezwaar luidt: ‘Waarom zou een parlement door loting samen-
gesteld, beslissingen nemen die door de bevolking gemakkelijker worden 
aanvaard dan het huidige gekozen parlement? Ook [zo’n] parlement zal, wil 
het een beetje praktisch blijven, bij meerderheid moeten beslissen.’ En tot 
slot schrijft deze democratie-specialist: ‘Het ziet er naar uit dat loting niet in 
de plaats kan treden van verkiezing, al was het maar omdat elke mogelijk-
heid tot verantwoording ontbreekt’.

Een ondankbaar vak

Het lijkt dus niet erg slim om te denken dat we beter af zijn met een bestuur 
van zogenaamd gewone burgers. Toch zitten we in Nederland nu al zo’n 
 vijftien jaar met het sfeertje van ‘politiek is iets van de elite, en die elite is 
vreselijk’. En er zijn bedroevend weinig politici die daar nu eens vierkant 
stelling tegen nemen. Die zeggen: ‘Nee hoor mensen, wij zijn niet vreselijk. 
Wij maken ongetwijfeld fouten, maar wij hebben hart voor de rechtsstaat en 
voor de publieke zaak, wij hebben opvattingen over waar het wel en niet 
heen moet met het land, de provincie of de gemeente, en wij maken graag 
overuren om u voor die visie te winnen en om onze prioriteiten in beleid 
vertaald te krijgen. Uiteraard staat het u vrij meer vertrouwen in een  
andere partij te stellen. En desgewenst kunt ook u de weg van het actieve 
kiesrecht bewandelen.’ 
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Heel soms zegt een politicus wél hardop dat zijn of haar werk belangrijk en 
niet zo gemakkelijk is. Oud-parlementariër Femke Halsema doet dat bijvoor-
beeld, in haar in 2015 verschenen memoires. Ook een van haar opvolgers als 
fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Bram van Ojik ageerde 
een paar jaar geleden in een interview met NRC Handelsblad tegen het 
bevreemdende ‘weg-met-ons’-denken in politiek Den Haag: ‘We hebben een 
vitale democratie. In Nederland interesseren ontzettend veel mensen zich 
voor politiek. Voor een alarmistische sfeer is er geen enkele reden.’
Goed zo! dacht ik toen ik dit las. En dat dacht ik in het kwadraat toen ik 
 kennisnam van Gerard de Vries’ kritiek op de burgerparticipatierage. In een 
bundel met de titel ‘Filosofen agenderen de stad’ schreef deze emeritus- 
hoogleraar wetenschapsfilosofie in 2015: 

‘Politici worden geacht de meningen, belangen of waarden van hun kiezers 
te representeren. De rol die hen wordt toebedeeld is die van doorgeefluik.  
En in die rol stellen ze hun kiezers keer op keer teleur. De kiezer herkent zich 
niet in wat de afgevaardigde namens hem zegt en besluit. Daarop valt echter 
slechts één reactie te geven: allicht niet! Als een veelheid van meningen, 
belangen en ervaringen moet worden omgevormd tot een gezamenlijk te 
dragen besluit, moet die verscheidenheid vertaald, verplaatst, bijeengebracht 
en present worden gemaakt. Als de output van een politiek beraad gelijk is 
aan de input, is er niets bereikt. Ook politici staan [net als wetenschappers] 
voor de taak iets nieuws te verzinnen – een eenheid te smeden die nog  
niet bestond.’ 

Deze filosoof, die naast zijn universitaire werk lange tijd rondliep in Den Haag 
als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, somt 
 vervolgens op wat een politicus in huis moet hebben wil hij/zij van dat  
werk iets terecht kunnen brengen. De lijst is niet bepaald kort. Zo noemt hij 
onderscheidingsvermogen en een goed geheugen, zelfbeheersing, gepas-
sioneerd kunnen spreken over een zaak, stapels rapporten en stukken kunnen 
doornemen, in staat zijn te luisteren naar zeer uiteenlopende bijdragen van 
zowel direct betrokkenen als deskundigen en dat alles in samenhang kunnen 
bezien. Verder moet hij/zij beschikken over alertheid en flexibiliteit, zitvlees, 
incasseringsvermogen, geduld, de kracht om koers te houden en ‘de moed 
die nodig is om je werk te blijven doen in een mediastorm’. 

‘Politiek bedrijven is een ambacht. (…) een ondankbaar vak (…) dat meer 
respect verdient,’ is de boodschap van De Vries. 
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Code rood voor Code Oranje

Wat een raar en vooral riskant idee is het eigenlijk dat de samenleving in 
democratisch én sociaal opzicht zou opknappen van ‘minder politiek’. Want 
welbeschouwd is de representatieve democratie een even hartverwarmende 
als intelligente wijze om duurzaam te verkeren met miljoenen anderen.  
Zij is een maatschappelijk bindmiddel bij uitstek. Zij bestaat om geen andere 
reden dan dat democraten (wij dus) bereid zijn te leven met complexiteit, 
diversiteit, onvolmaaktheid en onalwetendheid. 

Ik vind het daarom ronduit bizar dat er steeds meer stemmen opgaan om 
ons systeem van vertegenwoordigende democratie half dan wel volledig op 
te heffen. ‘Terwijl miljoenen Hongaren, Polen en Amerikanen worden gecon-
fronteerd met de kwetsbaarheid van hun rechtsstaat en haar instituties, 
 buitelen bij ons de voorstellen voor een radicaal andere, “echte” democratie 
over elkaar heen. Ze komen van rechts-populisten, van de zogenoemde Do it 
yourself-beweging, van het Sociaal Cultureel Planbureau en van doorsnee 
politieke partijen en lokale bestuurders,’ schreef ik op 2 maart jl. in een 
 opiniestuk (‘Code rood voor nieuwe democratie’) op  
www.socialevraagstukken.nl.

‘Herontwerp de democratie – in hoog tempo – met de aanwezige kracht uit 
de samenleving!’, zo luidt bijvoorbeeld het motto van Code Oranje, een in 
2016 gesmeed verbond van burgemeesters, wethouders en raadsleden van 
onder meer PvdA-, VVD-, en CDA-huize. Probeer het gewoon eens uit, roepen 
deze ‘democratische’ durfals: vervang gemeenteraadsverkiezingen door 
loting. Of laat een gekozen raadslid eens plaats maken voor een burger die 
ergens veel verstand van heeft!

Maar wie gaat bepalen welke burger ‘ergens veel verstand van heeft’? En hoe 
ontkom ik straks aan de grillen van de zelfbesturende buurman? Het is volstrekt 
onduidelijk – over checks and balances wordt door de vernieuwers van onze 
democratie nauwelijks nagedacht. 
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Een exclusieve opdracht 

Pluralisme – de in ons land aanvaarde veelheid aan opinies, overtuigingen 
en leefstijlen – vraagt om praten, debat en polderen, om procedures en 
 politiek. Zolang een democratie hieraan te herkennen is, hoeven we ons geen 
overmatige zorgen te maken. Dit veronderstelt wel dat het primaat van 
representatief bestuur niet wordt geofferd aan tendensen als horizontali-
sering en informalisering. Serieus en sterk openbaar bestuur is namelijk  
nog steeds hoogst noodzakelijk. 

Eurocommissaris Frans Timmermans zegt over dat laatste in zijn boekje 
Broederschap (2015): ‘Zeker bij de dringende en onvermijdelijke omschakeling 
naar een duurzame samenleving zal het uiterste worden gevergd van de 
ordenende en transformerende capaciteit van overheden op alle niveaus: 
lokaal, regionaal, nationaal, Europees, mondiaal. Dat die overheden onvol-
doende kunnen rekenen op steun en vertrouwen bij hun mandatarissen,  
de burgers, is het enige echte en veruit het grootste struikelblok waarvoor 
deze generatie – en de volgende – zich geplaatst ziet’.

Democratie is een vreedzame en effectieve 
 grondwettelijke methode om te komen  
tot  oplossingen voor maatschappelijke  
problemen

Om dergelijke grote (maar ook tal van kleinere) opgaven aan te kunnen,  
en aldus het vertrouwen van burgers te behouden of te herwinnen, zullen 
het openbaar bestuur en het bijbehorende politieke debat wel van hoge 
kwaliteit moeten zijn. Binnen de bestaande democratische verhoudingen zijn 
er gelukkig waar nodig ruime mogelijkheden voor verbetering. Bijscholing 
van gekozen en benoemde bestuurders op het punt van taken en bevoegd-
heden bijvoorbeeld, is geen overbodige luxe. Kennis hebben van ‘de techniek 
van de democratie’ noemde de bekende bestuurder Han Lammers dit. 
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Daarnaast zijn prettiger en productievere vormen van communicatie met 
burgers desgewenst al lang realiseerbaar, of het nu gaat om de dienst-
verlening door de overheid of over de wijze waarop burgers in bepaalde 
gevallen bij de vorming van nieuw beleid worden betrokken. Andere maat-
regelen om het behoorlijk functioneren van ons op ‘indirectheid’ gestoelde 
stelsel te blijven garanderen, zullen juist door en niet zonder ‘de politiek’ 
getroffen moeten worden. 

Dit alles begint denk ik met de erkenning – bij kiezer en gekozene/bestuurder 
– van de belangrijke rol van het politieke bedrijf in het bevorderen van 
 sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Ik pleit daarom voor 
bestuurders die weer echt durven besturen en hun bijzondere verantwoorde-
lijkheid inzien, in plaats van zichzelf, heel magertjes, te beschouwen als 
slechts ‘een van de vele maatschappelijke spelers’. 

Politiek en overheid hebben juist in een moderne democratische maatschap-
pij een exclusieve, cruciale opdracht: de gedeelde belangen van mensen 
aansprekend verwoorden, botsende belangen en opvattingen dichter bij 
elkaar brengen, knopen doorhakken/beleid ontwikkelen, en ieders rechten 
actief beschermen. Als dit door burgers en door bestuurders zelf niet zo 
wordt ervaren en uitgedragen, ja, dan heeft stemmen op een gegeven 
moment inderdaad niet veel zin meer. 

NOOT 

23. Begin dit jaar verscheen van de auteur het essay Binding genoeg. De stad en het 
geheim van aangenaam samenleven, verkrijgbaar als boekje en als gratis e-pub via 
www.trancity.nl.
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Hoe kunnen volksvertegenwoordigers in staat worden 
gesteld om hun werk zo goed mogelijk te doen?  
Welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig? Dat  
zijn vragen die op het bordje liggen van elke griffier  
in Nederland. Het zijn ook vragen die leven aan de 
andere kant van de oceaan, in het Amerikaanse  
Congres, volgens sommigen het walhalla als het gaat  
om ondersteuning van de volksvertegenwoordiging. 

Natuurlijk is het Congres van de VS nauwelijks te vergelijken met het 
Nederlands parlement, laat staan met Nederlandse gemeenteraden, in termen 
van omvang en politiek systeem. Maar soms kan een blik over de grens, 
 buiten het gebruikelijke referentiekader, toch nieuwe inspiratie bieden. In dit 
artikel schetsen we hoe de ondersteuning van het Amerikaans Congres is 
georganiseerd. Bijzondere aandacht schenken we daarbij aan Congressional 
Research Service. We sluiten af met enkele handreikingen voor griffiers van 
gemeenten, provincies en de Staten-Generaal. 

Verschillen tussen de VS en Nederland

Er zijn belangrijke systeemverschillen tussen het presidentieel systeem in  
de Verenigde Staten en het parlementaire stelsel zoals dat in veel West-
Europese landen te vinden is. De meest in het oog springende verschillen 
zijn het zelfstandig kiezersmandaat van de president, de grotere rol van het 
Congres in wetgevingsprocessen en een strikter doorgevoerd systeem van 
checks and balances. Het Congres in de VS heeft een uitgebreid arsenaal aan 
constitutionele instrumenten om zijn wetgevende en controlerende taken te 
kunnen uitvoeren en is in termen van ondersteuning veel beter bedeeld dan 
zijn Europese zusterparlementen, ook indien dit gecorrigeerd wordt voor de 
omvang van de staat. Het Congres heeft hiermee gekozen voor een zelf-
standige informatiepositie, waarbij hij niet afhankelijk is van de informatie 
van de regering. Informatie vervult immers een centrale rol in besluit-
vormingsprocessen en bij het maken van politieke keuzes. 

“Information is power because it’s the  
substance of which decisions are made” 25
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Ondersteuning

Persoonlijke staf. Ieder lid van het Congres heeft de beschikking over een 
persoonlijke staf. Deze staf is deels werkzaam in de staat waar de afgevaar-
digde uit afkomstig is en opereert deels vanuit Washington D.C. De omvang 
van de staf is afhankelijk van de grootte van de staat of het district en 
 verschilt per persoon. Een Member of the House heeft gemiddeld 15 fte 
ondersteuning, een lid van de senaat gemiddeld 35 persoonlijk medewerkers 
en adviseurs. De ondersteuning van ons parlement steekt daar schril bij af. 
Leden van de Tweede Kamer hebben doorgaans 1 persoonlijk medewerker 
ter beschikking en een aantal inhoudelijke beleidsmedewerkers die voor de 
hele fractie werken.

Commissiestaven. Naast de persoonlijk medewerkers kan een lid van het 
Congres ook een beroep doen op de – veelal partijgebonden – medewerkers 
van de verschillende Committees (kamercommissies). Een voorbeeld is the 
Committee on Oversight and Government Reform. Deze commissie heeft 60 
stafmedewerkers van de meerderheidspartij en 30 stafmedewerkers van de 
minderheidspartij. Daarbij komen nog de medewerkers van de 4 Subcommit-
tees van dit Committee on Oversight; daar zijn in totaal nog eens 20 mede-
werkers actief. In totaal werken voor deze Commissie 110 mensen. 

GovernmentAccountabilityOffice. The Government Accountability Office (GAO, 
voorheen bekend als ‘General Accounting Office’) is opgericht in 1921 als 
‘waakhond’ van het Congres. GAO doet onderzoek naar de besteding van 
overheidsgelden en stelt lastige vragen aan de departementen. In zekere zin 
is GAO te vergelijken met de Nederlandse Algemene Rekenkamer, met als 
belangrijkste verschil dat GAO nauw gelieerd is aan het Amerikaans Congres, 
terwijl de Nederlandse Algemene Rekenkamer een zelfstandig ‘Hoog College 
van Staat’ is. Ook individuele leden van het Congres kunnen een beroep doen 
op de diensten van GAO, waarbij altijd de beschikbare capaciteit wordt mee-
gewogen. GAO beschikt over een staf van ruim 3.000 medewerkers. 

CongressionalBudgetOffice. Het Congressional Budget Office (CBO) verricht 
budgetanalyses en verkenningen ten behoeve van het Congres. CBO heeft 
enige overeenkomsten met het Centraal Planbureau zoals we dat in 
Nederland kennen, maar een belangrijk verschil is dat CBO een instituut  
is dat werkt in opdracht van de volksvertegenwoordiging (het Amerikaans 
Congres), terwijl het CPB nauw gelieerd is aan de uitvoerende macht 
 (ministerie van Economische Zaken). Het CBO is de rekenmeester van het 
Congres als het gaat om actuele begrotingen, toekomstprognoses en 
 alternatieve handelingsopties. 
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Congressional Research Service. Het Congres heeft de beschikking over een 
omvangrijk onderzoeksbureau, de Congressional Research Service. CRS is in 
zekere zin te beschouwen als het institutioneel geheugen van het Congres. 
Bij CRS werken honderden professionals met de meest uiteenlopende 
 specialismen. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de diensten van CRS 
met 4.000 verzoeken per werkdag van het Congres, afkomstig van stafleden 
van parlementariërs of van de commissiestaven. CRS bestaat uit vijf thema-
tisch geclusterde divisies. CRS is onafhankelijk en onpartijdig. Onderzoek 
varieert van een statistische vergelijking tot een beleidsevaluatie, en van 
een economische analyse tot een historisch overzicht van relevante feiten en 
beslissingen. Er zijn ‘Short Reports’ (max. 7 pagina’s) of ‘Issue Briefs’ , maar ook 
‘Long Reports’ met doorwrochte achtergrondstudies. Tevens beschikt CRS over 
een netwerk van contactpersonen uit de academia en daarbuiten die rond 
een specifiek dossier geraadpleegd kunnen worden. De opdrachten komen 
vaak uit de verschillende commissies. Individuele leden worden bediend via 
‘Customized Memoranda’ , vertrouwelijke stukken die geproduceerd worden 
over een bepaald beleidsvraagstuk op verzoek van individuele leden.   
In dergelijke gevallen vinden ook ‘one-on-onebriefingstoMembers’plaats.  
In Nederland vindt één op één ondersteuning vooral plaats via de  
politieke assistenten. 

Er worden regelmatig trainingen en seminars voor leden van het Congres 
georganiseerd. Zo is er een seminar voor nieuwe leden en een leergang over 
de werkwijze, het proces van budgettering, de procedures aangaande amen-
dering, resoluties, etc. Bij de start van een ‘nieuw Congres’ wordt de ‘state of 
the art’ rond verschillende beleidsdossiers gepresenteerd en overgedragen. 
De vragen van volksvertegenwoordigers lopen uiteen. Een belangrijke vraag 
is altijd: hoe hebben we deze zaken in het verleden aangepakt? Zijn er uit de 
parlementaire geschiedenis inzichten te destilleren of precedenten aanwezig 
die kunnen helpen bij de oplossing van het vraagstuk in kwestie? Een andere 
vraag is altijd pragmatisch naar de werking van een bepaalde maatregel.  
Zijn er lokaal, of nationaal voorbeelden over bewezen praktijken?  
Een parlementariër die inzicht wil hebben in de mogelijkheden van ‘compen-
satiesystemen’ bij nieuwe wetgeving over vaccinatie belt dan bijvoorbeeld 
CRS met de vraag: ‘Give me some historical perspective on other compensation 
systemsthatwe’vehad:workmen’scompensation,blacklung,swineflu.’26  
Op basis van dergelijk onderzoek krijgt een lid van het Congres zicht op 
verschillende mogelijkheden om de regulering vorm te geven. 
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Kwaliteiten staf

CRS benoemt een reeks kwaliteiten die bepalend zijn voor het succesvol 
opereren van onderzoekers in dienst van volksvertegenwoordigers of van de 
staf van het Congres. Doorslaggevende factoren zijn: “(…)
• Insight into the cogency and logic of arguments set forth by advocates  

of varying points of view;
• The ability to develop well-structured options for addressing  

policy issues;
• The ability to make clear, concise presentations both orally and  

in writing; 
• A sound grasp of the Member’s principles, constituency, and intentions.”27

Het combineren van onderzoeksvaardigheden met een politiek-communi-
catieve antenne is niet ieder staflid gegeven. Het denken in termen van 
argumentatieschema’s en handelingsopties, het vermogen om helder de  
kern van een boodschap over te dragen en een antenne voor de drijfveren  
en voorkeuren van volksvertegenwoordigers, zijn eigenschappen die slechts 
beperkt worden ontwikkeld in het academisch curriculum. Toch zijn het 
belangrijke factoren voor de effectiviteit van ondersteuning van volks-
vertegenwoordigers. In algemene zin is persoonlijk contact en mondelinge 
communicatie belangrijk: 

“(…) members and staff operate in a largely oral 
culture in which people are more important than 
documents” 28

Oversight

Oversight is de verzamelnaam voor activiteiten die het Congres onderneemt 
in zijn controlerende rol. Lopende beleidsprogramma’s worden via monito-
ring tegen het licht gehouden en afgeronde projecten worden geëvalueerd. 
De aandacht voor oversight kent overigens een lange geschiedenis. 
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“It is the proper duty of a representative body to 
look diligently into every affair of government and 
to talk much about what it sees. It is meant to be 
the eyes and the voice, and to embody the wisdom 
and will of its constituents” 29

Aldus de wetenschapper Woodrow Wilson aan het eind van de 19e eeuw, 
voordat hij enkele jaren later president van de Verenigde Staten werd.  
De laatste jaren is er een hernieuwde aandacht voor de rol van het Congres 
als controleur van de regering. Leden van het Congres realiseren zich dat 
hun werk niet eindigt bij het produceren van wetgeving. Wetten en regels 
moeten werken in de praktijk en de effectiviteit van wetten dient getoetst  
te worden. Oversight vindt plaats op uiteenlopende manieren: van officieel 
parlementair onderzoek, via hearings in commissieverband, tot de indivi-
duele contacten tussen leden van het Congres en ambtenaren van departe-
menten. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben een gespeciali-
seerde commissie ingesteld die zich toe legt op het verrichten van 
oversight-onderzoek. Toezicht en controle is in Nederland voorbehouden  
aan de betreffende vakcommissies; Nederland kent geen gespecialiseerde 
oversight-commissies.

Het Congres organiseert regelmatig hearings: een bijeenkomst die erop 
gericht is om informatie te verkrijgen over een bepaald onderwerp of 
 persoon. De legislative hearing dient ter voorbereiding van wetgeving, de 
oversight hearing vindt plaats in het kader van controlerende werkzaam-
heden, een investigative hearing wordt georganiseerd rond specifieke dossiers 
waarbij er verdenking is van serieuze problemen. Ieder jaar worden duizenden 
hearings georganiseerd en worden mensen met uiteenlopende achtergronden 
bevraagd. Soms zijn het ambtenaren, soms ministers, soms wetenschappers 
of mensen uit het bedrijfsleven of uit een maatschappelijke organisatie.  
Het Congres kan mensen verplichten te verschijnen (subpoena, dagvaarding). 
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Er is onderzoek gedaan naar de frequentie waarin verschillende methoden 
voor oversight worden ingezet. Op basis van enkele honderden interviews 
met Members of Congres en stafleden is een top 5 gedestilleerd van 
 favoriete methoden:
• Staff communication with agency personnel
• Program evaluations done by congressional support agencies
• Oversight hearings
• Staff investigations and field studies
• Program reauthorization hearings30 

Het is opmerkelijk dat deze vijf methoden, die in Amerika frequent worden 
ingezet om de uitvoerende macht te controleren, in het Nederlandse parle-
ment nauwelijks toepassing vinden. Communicatie tussen de commissie-
staven van de Tweede Kamer en ambtenaren van departementen vindt in 
Nederland vrijwel uitsluitend plaats over procedurele zaken. Beleids- en 
programma-evaluaties worden hier verricht door de ministeries zelf, met als 
overwegend argument dat door de evaluaties in eigen hand te houden, een 
leerproces op gang kan komen. In de Nederlandse context is het fenomeen 
‘oversight hearings’, waarbij ook ambtenaren gehoord kunnen worden, 
 onbekend. Alleen in het geval van een parlementaire enquête of een 
 tech nische briefing kunnen ambtenaren door Kamerleden bevraagd worden.  
De decentrale praktijk verschilt per provincie en gemeente, maar het formeel 
horen van ambtenaren is vrij ongebruikelijk. Voor onderzoek door de com-
missiestaven ontbreekt meestal de capaciteit in termen van menskracht:  
het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven – de Nederlandse equivalent van 
CRS – verricht met 12 fte verificatie-onderzoek op alle beleidsterreinen. Ten 
slotte is het fenomeen reauthorization in Nederland ongebruikelijk. In de VS 
wordt veel vaker gewerkt met vormen van horizonwetgeving – sunset laws 
– waarbij een wet na tien jaar automatisch afloopt tenzij er een officiële 
herbevestiging plaats vindt. Dit blijkt een veel gebruikt moment te zijn voor 
het verrichten van oversight-onderzoek door het horen van betrokkenen. 
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Contacten tussen volksvertegenwoordigers 
en ambtenaren 

Het Congres in de VS heeft in beginsel direct toegang tot kennis van 
 ambtenaren binnen departementen. De gedachte is dat dergelijk contact 
noodzakelijk is om constitutionele taken op het gebied van wetgeving en 
controle goed uit te kunnen voeren. Op de gangen van ministeries en 
 agencies zit veel kennis over de precieze ontwikkelingen, de tegenvallers  
en de resultaten rond bepaalde beleidsdossiers. Het Congres maakt bij de 
informatievergaring bij oversight bij voorkeur gebruik van deze formele  
en informele bronnen op departementen. Waarschuwingen van betrokken 
 ambtenaren en kritiek vanuit de bureaucratie worden door het Congres 
gewaardeerd als belangrijke signalen die gebruikt kunnen worden om de 
prestaties van het openbaar bestuur te verbeteren. 

“Agency sources are tremendously important” 31

In de VS wisselt de ambtelijke top na presidentsverkiezingen en dat is een 
belangrijk verschil met het meer statische of stabiele stelsel in Nederland. 
Een nieuwe president benoemt enkele duizenden partijgenoten in de 
 hoogste lagen van de departementen en op andere strategische posities in 
het openbaar bestuur. Ministeries worden daarmee politieker aangestuurd  
en bestaan uit een toplaag van ‘political appointees’ en een veel grotere 
groep die een langdurige ambtelijke aanstelling heeft, de ‘career civil 
 servants’. Deze laatste groep ambtenaren is benoemd vanwege hun expertise 
en ongeacht hun politieke voorkeur. Indien het Congres besluit tot hearings 
of een parlementair onderzoek, dan zijn het vooral de politiek benoemde 
ambtenaren die gehoord worden; het Congres wil vooral beslissers onder-
vragen. In algemene zin geldt dat in de VS contacten tussen volksvertegen-
woordigers en ambtenaren betrekkelijk veelvuldig plaatsvinden, zowel via de 
beschikbare formele kanalen, als langs informele routes. In Nederland geldt 
voor contacten tussen Kamerleden en ambtenaren nog steeds de ‘Oekaze 
Kok’, waarbij men eerst toestemming moet vragen aan de minister. De lokale 
en provinciale praktijk laat een wisselend beeld zien, zie hieronder.
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Civil society

Het valt buiten het bestek van dit artikel, maar verdient het toch kort 
genoemd te worden. Belangengroepen en lobbyisten vervullen van oudsher 
een belangrijke rol in de Amerikaanse politiek. Er zijn tal van maatschap-
pelijke organisaties die actief proberen het Congres te beïnvloeden rond 
uiteenlopende onderwerpen als vuurwapenbezit, natuur, arbeidsvoorwaarden 
en bescherming van de landbouwsector, organisaties die zich inzetten tegen 
de aantasting van privacy en een vereniging van belastingbetalers met als 
voornaamste doel het terugdringen van de belastingdruk. Een belangrijke 
maatschappelijke functie van belangenorganisaties is dat zij in staat zijn om 
alternatieven te presenteren en daarmee het Congres minder afhankelijk 
maken van de binnen de regering ontwikkelde voorstellen. Zij verwoorden 
de kennis en ideeën die leven in belangrijke delen van de samenleving.

Implicaties voor griffiers gemeenten  
en provincies

Als gezegd zijn er belangrijke verschillen tussen het Amerikaanse en het 
Nederlandse systeem van ondersteuning van de volksvertegenwoordiging. 
Toch zijn er enkele elementen die wellicht ook bruikbaar zijn voor 
Nederlandse griffiers.

1. Contacten raadsleden – ambtenaren. In sommige gemeenten kunnen 
raadsleden rechtstreeks contact opnemen met de behandelend ambtenaren, 
in andere gemeenten is dat formeel of informeel verboden en moet alles via 
de griffier of de wethouder. In de modelverordening van de VNG die in veel 
gemeenten is overgenomen wordt het gemakkelijk contact opnemen met 
ambtenaren niet echt bevorderd. Dit terwijl artikel 33 van de Gemeentewet 
het vormgeven van de ondersteuning aan de gemeente zelf overlaat. 
Contacten met ambtenaren kunnen raadsleden helpen bij het inzicht krijgen 
wat er nu precies speelt in een bepaald dossier of thema. Ambtenaren zijn 
professioneel genoeg om objectief antwoord te kunnen geven en het zou de 
colleges sieren om hier minder krampachtig mee om te gaan. Griffiers kunnen 
dit vraagstuk ‘Contacten raadsleden – ambtenaren’ agenderen in het presidium 
of in de raad. Een voorzet voor de aanpassing van de modelverordening 
ambtelijke bijstand zou door de Vereniging van Griffiers geëntameerd  
kunnen worden.
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2. Eisen stellen aan de informatievoorziening vanuit het college. Vaak krijgt 
de raad alleen een voorstel, met alle bijbehorende argumenten van het 
 college van B&W. Om de informatiepositie enigszins te versterken kan een 
gemeenteraad eisen dat hij over verschillende beleidsopties geïnformeerd 
wil worden, inclusief de inschatting van de gevolgen. De griffier vervult 
 hierbij een belangrijke scharnierfunctie tussen gemeenteraad en ambtelijk 
apparaat. Via de agendacommissie zou dit bij het college kunnen worden 
neergelegd. 

3. Uitnodigen deskundigen uit de samenleving. Er zit veel relevante exper-
tise in de samenleving rond thema’s als zorg, wonen, leefbaarheid, duur-
zaamheid en economie. De meeste gemeenteraden maken daar nauwelijks 
gebruik van. Colleges betrekken bij de beleidsvoorbereiding veelal wel de 
relevante expertise maar aan tafel bij de gemeenteraad komen deskundigen 
meestal veel minder. De gemiddelde inspreker is meestal niet gelukkig met 
het voorstel en probeert dan als laatste redmiddel bij de gemeenteraad nog 
zijn zin te krijgen. Het is hoogst zelden een open uitwisseling van argumenten, 
ervaringen en inzichten rond het vraagstuk in kwestie.
De gemeenteraad zou veel vaker zelf hoorzittingen moeten organiseren en 
actief experts en ervaringsdeskundigen uitnodigen om mee te denken over 
specifieke vraagstukken aan de voorkant van het beleidsproces.

4. Vraaggericht opereren als griffie. Een griffier zou meer vraaggestuurd 
 kunnen gaan werken. Natuurlijk moet iedere griffier ook woekeren met zijn 
of haar tijd, maar uiteindelijk is de functie van griffier in het leven geroepen 
om de volksvertegenwoordiging te ondersteunen. Gedacht kan worden aan 
een aantal kennisvouchers of ‘credits’ die iedere fractie jaarlijks kan 
 gebruiken voor gerichte ondersteuning. 

5. Positie van de raad in het beleidsvormingsproces. De gemeenteraad kan 
meer aan de voorkant van het proces betrokken raken. Een start van een 
beleidsnotitie zou ook al plaats kunnen vinden in de gemeenteraad. Via een 
brainstormachtige sessie kunnen raadsleden dan al aangeven welke globale 
richtingen zij in het latere raadsvoorstel willen zien terugkomen.

Ten slotte. Politiek-bestuurlijk Nederland is in verandering. Er zijn de 
 afge lopen jaren de nodige rapporten over verschenen, van de commissie-    
Van Gijzel, de commissie-Van de Donk, de commissie-Ollongren en de 
 commissie-Van Zanen. De commissie-Remkes zal volgend jaar haar aan-
bevelingen presenteren. Wij zijn van mening dat het versterken van de 
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ondersteuning aan gemeenteraden niet op basis van het hier en nu moet 
gebeuren maar dat de beroepsgroep van griffiers moet gaan nadenken over 
welke positie de gemeenteraad in de toekomst zou moeten gaan innemen 
om haar rol in de samenleving te versterken. Op basis hiervan moeten 
 griffiers zich gaan beraden hoe in die situatie de best mogelijke onder-
steuning geleverd zou kunnen worden. Dat hoeft dus niet per se met een 
grotere griffie te gebeuren maar kan bijvoorbeeld ook door als informatie-
makelaar te schakelen tussen de kennis in de samenleving en het ambtelijk 
apparaat. Het is zaak om nu goed te gaan nadenken over de nieuwe positie 
van raden en staten in de samenleving en de wijze van ondersteuning die 
daar het beste bij zou kunnen passen.

NOTEN 

24. Enkele passages uit dit artikel zijn gebaseerd op zijn proefschrift ‘Hoe vertellen we 
het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering 
en parlement’ (2011).

25. Witherspoon, P. (1991), Within these Walls: a study of communication between 
presidents and their senior staffs, Praeger, New York.

26. Whiteman, D. (1995), Communication in Congress, Members, Staff, and the Search 
for Information, University Press of Kansas. 

27. Wellborn, C. en M. Kolakowski (2001), Legislative Research in Congressional Offices: 
A Primer, CRS Report for Congress.

28. Whiteman, op. cit.
29. Wilson, W. (1885), Congressional Government.
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Oversight, Washington D.C., The Brookings Institution.
31. Aberbach, op. cit.
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‘Raden en Staten moeten 
een eigen onderzoeks-
budget hebben voor 
 analyse, extern onderzoek 
of second opinion’
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Rond 2010-2011 wordt zowel in Drenthe als in Limburg  
de Statengriffie uitgebreid met eigen onderzoekers.  
Een opmerkelijke beslissing. In de rest van Nederland 
 ontwaren we in die jaren de contouren van een nieuwe 
bezuinigingsgolf als reactie op de  financiële crisis. 
Waarom vertaalt zich dit in beide provincies in méér 
 formatie en méér geld voor onderzoek? Of is er sprake 
van een zogenaamde seven-year-itch, na de invoering 
van het duale stelsel in 2003 en gaat het kriebelen?  
Eisen de volksvertegenwoordigers gewoon meer ruimte 
en ondersteuning vanuit de wens zich verder te 
 ontwik kelen? Is het een trend of toeval?

Ik ga op zoek naar een antwoord en kom in gesprek met Simone Buissink, 
StatengriffierinDrentheenhaarcollegaJannekeBraam,Statengriffier 
in Limburg. 

In Drenthe vormt de introductie van de Statenonderzoekers in 2011 het 
antwoord op een door het college van Gedeputeerde Staten (GS) voorgestelde 
bezuiniging. Wat is het geval? De provinciale onderzoekers die tot dan toe 
onder de vleugels van het college van GS werken, voor beide bestuurs-
organen, dreigen te worden wegbezuinigd. Het college ziet een kans want  
de provincie stoot in het sociale domein haar taken af en daar ligt ook het 
zwaartepunt van de provinciale onderzoeken. Direct betrokken Statenleden 
daarentegen vinden dat dit afbreuk doet aan hun informatievoorziening. Zij 
waarderen de onderzoeken die worden opgeleverd en willen daarvan geen 
afstand doen. Hetzelfde geldt voor de Jeugdmonitor en het Drentse burger-
panel, die ook dreigen te verdwijnen. Op aangeven van de Statengriffier  
en gesteund door een advies van professor Elzinga, volgt een kloek besluit: 
de onderzoeksfunctie wordt ondergebracht bij Provinciale Staten (PS), als 
onderdeel van de Statengriffie. Dat biedt de kans om de onderzoeken meer 
te richten op de rol van de Staten (en het dubbele opdrachtgeverschap op  
te heffen). In 2011 is het een feit! Overigens is door opheffing van de functie 
van coördinator (0,8 fte; taken zijn toegevoegd aan de portefeuille van de 
Statengriffier) en beperking van het externe onderzoeksbudget tegelijkertijd 
ook een (stevige) structurele bezuiniging doorgevoerd. Sindsdien is 2,8 fte en 
een jaarlijks budget van ongeveer € 90.000 beschikbaar.
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In dezelfde tijd groeit ook de ambitie in Limburg. Twee Statenleden, uit 
 coalitie en oppositie, krijgen in 2011 steeds meer bijval voor het idee om 
een eigen onderzoeksfunctie voor de Staten te creëren. De Statenleden 
 hadden het gevoel niet adequaat te worden bediend met informatie vanuit 
GS. De toenmalige onderzoekers die organisatorisch onder GS vielen, kenden 
een drieledig opdrachtgeverschap. Zowel GS als PS als het directieteam 
 konden opdrachten geven om onderzoeken te laten uitvoeren. Verzoeken  
uit de Staten belandden echter veelal onderaan de lijst. In de ogen van de 
Staten hadden ze te weinig grip op de prioritering en dus werd ook daar de 
tijd rijp voor een breed gedragen initiatief uit de Staten om een onderzoeks-
functie te introduceren bij de ‘eigen’ Statengriffie. Begin 2012 kreeg de 
 griffier de opdracht om de onderzoeksfunctie in te richten. Anno 2017 is 1 fte 
(twee parttimers) en een budget van € 55.000 per jaar beschikbaar.

KWALIFICATIES STATENONDERZOEKER:
• een afgeronde opleiding op WO-niveau bij voorkeur een 

 financiële en/of economische opleiding;
• aantoonbare ervaring met het opzetten, begeleiden, aansturen 

en zelf verrichten van ex post en ex ante onderzoeken; 
• de vaardigheid van het opstellen van (beleids)analyses en 

-adviezen op strategisch niveau.

Waarom,zovraagikJannekeBraamenSimoneBuissink,isernietgekozen
voor een uitbreiding van de (regionale) Noordelijke of Zuidelijke Rekenkamer? 
Of voor meer fractieondersteuning? 

Het antwoord daarop is eensluidend. De rekenkamers zijn onafhankelijk  
in hun agendering en prioritering en bepalen dus in de regel zélf welke 
onderzoeken worden opgepakt. De invloed van de Staten op het onderzoeks-
programma is beperkt. Ook kennen onderzoeken van rekenkamers in de 
regel een lange doorlooptijd, kijken ze vooral terug op gedane zaken  
(ex post) en op het handelen van GS (doelmatig- en rechtmatigheid;  
controlefunctie). Zowel in Drenthe als in Limburg is het beeld dat de eigen 
Statenonderzoekers veel flexibeler ingezet kunnen worden en kunnen 
inspringen op de actuele politieke agenda en daarnaast ook ex ante onder-
zoek kunnen doen. 
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In Drenthe richt het onderzoek zich behalve op de controlerol van de Staten, 
in het bijzonder ook op de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol 
van PS. Daarom gaat het onderzoek er gepaard met (interne) advisering aan 
de Staten. Het is daarbij altijd aan de Staten in hoeverre zij de aangeleverde 
informatie inbrengen in de debatten. 

Doordat Statenonderzoekers de interne organisatie kennen, is het voor hen 
gemakkelijk snel de benodigde informatie op te halen. Een investering in 
Statenonderzoekers levert daarom meer op dan wanneer hetzelfde geld 
wordt ‘versnipperd’ over de politieke partijen als onderdeel van het fractie-
ondersteuningsbudget. En door de onderzoeksfunctie onder te brengen bij 
de Statengriffie komt het resultaat ten goede aan álle fracties.

Goed punt. En hoe zit het dan met de politieke neutraliteit? Loop je niet het 
risico van politieke nijd bij de keuze van onderzoeken? 

Voor de politieke neutraliteit bestaat permanente aandacht bij beide griffiers. 
Dat is goed geborgd. Al zien we in hun antwoorden duidelijk de cultuur-
verschillen tussen de provincies weerspiegeld. In Drenthe is de werkwijze 
vastgelegd in een Onderzoeksprotocol, staat het onderzoek onder begeleiding 
van de, overigens niet openbare, commissie van onderzoek en stellen 
Provinciale Staten jaarlijks (tot nu toe unaniem) het onderzoeksprogramma 
vast. In Limburg is de steun nodig van 25% van de commissieleden. Ook hier 
is een commissie (van voorbereiding) van onderzoek ingesteld en de 
Statenonderzoekers werken er op basis van een Statuut Onderzoeksfunctie 
Provinciale Staten en een regeling Grote Projecten. 

In het Statuut van Limburg zijn verder kwaliteitswaarborgen over neutraliteit 
van het onderzoek opgenomen, ook ter bescherming van de onderzoekers. 
Deze mogen immers geen onderwerp worden van politiek debat. In Drenthe 
heeft men met het oog hierop het zogenaamde ‘waardenpluralisme’ als 
 uitgangspunt omarmd. Daarin zit de erkenning dat neutraliteit vooral een 
kwestie is van voldoende breedte en diepte van een bepaald onderzoek en 
minder van de politiek-neutrale keuze van een onderwerp. Voorbeeld hiervan 
is een analyse die in 2016 heeft plaatsgevonden in het kader van de 
Omgevingsvisie, waarbij zowel (de politiek-concurrerende) economische 
belangen als natuurwaarden in beeld zijn gebracht. 

De waarborgen in beide provincies hebben er volgens de griffiers toe geleid 
dat onderzoeksresultaten als zodanig nog nooit onderwerp van discussie  
zijn geweest. 
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Overigens geldt voor beide provincies dat alle politieke fracties in de  
Staten een vertegenwoordiger hebben in de commissie die het onderzoeks-
programma opstelt. Janneke Braam en Simone Buissink zijn het erover  
eens dat dit een essentiële voorwaarde is. Niet alleen omdat daarmee het 
draagvlak wordt gecreëerd in de Staten en via de fracties ideeën voor onder-
zoeken kunnen worden opgehaald voor het onderzoeksprogramma, maar 
gewoonweg ook omdat je als onderzoeker en als Statengriffie niet de speel-
bal mag worden van politieke strijd. 

En werkt het dan ook zo in de praktijk? Want je kunt wel mooie uitgangs-
punten hebben of sjieke statuten, maar de praktijk is vaak weerbarstiger.

Ja, het werkt in het algemeen goed, beamen de twee griffiers. Ze spreken op 
basis van ruim 5 jaar ervaring met de Statenonderzoeksfunctie. De Staten 
hebben een betere informatie- en beoordelingspositie gekregen dan in het 
verleden. Ook zijn de Staten actiever geworden om zelf onderwerpen op de 
onderzoeks- en politieke agenda te zetten, in plaats van af te wachten wat 
GS op de agenda zet. 

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
In Drenthe wordt op initiatief van de Staten het onderwerp ‘breed-
band’ in 2015 hoog op de agenda gezet. Het college toonde (te) 
weinig initiatief op dit vlak wat de Staten betreft, terwijl het veel 
Drenten bezig hield. Tijdens een Statenontmoeting hierover bleken 
o.a. veel ondernemers in de recreatiesector last te hebben van het 
bestaan van de zogenaamde ‘witte vlekken’ in Drenthe. 

Een ander voorbeeld uit het Drentse is het initiatief vanuit PS in 
2011 tot de oprichting van de Drentse Energie Organisatie, een 
verbonden partij die tot doel heeft de energietransitie te versnellen, 
door als provincie innovatieve projecten (financieel) te onder-
steunen. In 2017 is het thema ‘de veranderende samenleving’ 
onderdeel gaan uitmaken van het onderzoeksprogramma, gericht 
op initiatieven van het Drents parlement om de samenleving 
anders en beter te bereiken. Onderdeel hiervan was de 
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publiekscampagne die is gevoerd in het kader van de totstand-
koming van een profielschets voor de nieuwe commissaris van 
Drenthe; deze leverde 2200 reacties op en veel positieve bericht-
geving in de klassieke en sociale media.
In Limburg speelden dilemma’s over het op het juiste moment 
informeren van de Staten bij investeringsbeslissingen. In 2013 
namen de Staten, mede naar aanleiding van berichten in de media, 
het initiatief om de rol van GS nader te laten onderzoeken bij de 
oprichting van de Stichting WK Wielrennen op de weg 2012.  
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er strakkere afspraken zijn 
gemaakt over de rol van de Staten bij grote en complexe projecten 
en over de informatie die GS moet verstrekken ten behoeve van  
de controlerende rol van de Staten. 

In 2014 ontstond onduidelijkheid over het collegebesluit om te 
investeren in Maastricht Aachen Airport. Op initiatief van de Staten 
onderzochten de Statenonderzoekers de financiële achtergrond 
van het collegebesluit. Ook in deze casus was het oordeel dat GS 
de Regeling Grote Projecten beter had moeten volgen. De Staten 
laten daarmee zien de eigen rol serieus te nemen en geen genoegen 
te nemen met informatie die niet actueel en niet compleet is,  
of met besluitvormingsdocumenten die niet helder zijn over  
de risico’s. 

 
Zowel Simone Buissink als Janneke Braam hebben ervaren dat alleen mooie 
voornemens van Statenleden en onderzoekers niet voldoende zijn voor succes. 
In de praktijk moet ook echt worden geborgd dat de Statenonderzoekers 
onafhankelijk onderzoek kunnen doen en dat de ambtelijke organisatie mee-
werkt aan het verstrekken van informatie. Ook is van belang dat de doel- en 
vraagstelling reëel zijn en dat Statenleden goed nadenken waar ze onder-
zoek naar willen doen, en waar ze de beperkte capaciteit voor inzetten. 

In Drenthe hebben de Staten gemerkt hoe essentieel de actualiteit van 
onderzoek is. Dit moet goed aansluiten op de lopende besluitvormings-
processen (tijdigheid). Juist dan komt onderzoek de informatie- en beoor-
delingspositie van de Staten maximaal ten goede.
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In Limburg is de ervaring dat een goede afstemming met onderzoeken of 
beschikbaarheid van informatie van andere partijen van cruciaal belang is.  
Je moet dan denken aan de speerpunten van de accountant bij het onder-
zoek van de Jaarrekening, de onderzoeken van GS op basis van art 217a 
Provinciewet, het onderzoeksplan van GS en het werkprogramma van de 
Rekenkamer. Door rekening te houden met de al voorziene onderzoeken  
van deze andere partijen, verhogen de onderzoekers van de Staten hun 
meerwaarde. 

En wat vond het college van GS ervan? Het lijkt me niet vreemd, zo stel ik,  
dat het voor het college van GS even wennen was. 

Er blijkt inderdaad wel eens wat ongemak te zijn bij GS. Simone Buissink en 
Janneke Braam vinden dat ook niet meer dan begrijpelijk. 

In Drenthe levert onderzoek eigen initiatieven vanuit de Staten op (toe-
voegingen aan de politieke agenda) en aanvullende informatie bij de behan-
deling van GS-voorstellen. Deze informatie is altijd gericht op de rol die de 
Staten hebben en kan dus bij de behandeling een ander perspectief op een 
onderwerp meebrengen. Onderzoek draagt via de Staten op die manier bij 
aan de kwaliteit van de gezamenlijke besluitvorming. 

Doordat Staten meer eigen initiatief nemen, hebben colleges van GS minder 
grip op de agenda’s van PS. Daarnaast kunnen onderzoeksproducten mogelijk 
worden geïnterpreteerd als een teken dat het college de Staten niet of niet 
voldoende of niet tijdig heeft geïnformeerd. Die ‘spanning’ houdt alle kanten 
scherp, zo ervaren de beide Statengriffiers. Het gevolg is bijvoorbeeld, dat de 
colleges alerter zijn geworden op het tijdig en juist informeren van de 
Staten en daarin zien beiden een positief effect. 

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen Drenthe en Limburg als het gaat  
om het aanbieden van de resultaten van de onderzoekers. In Drenthe werden 
de onderzoeksresultaten en analyses tot voor kort alleen ter beschikking 
gesteld aan de Statenleden. Zoals dat ook in de Tweede Kamer gebruikelijk is 
bij notities van de griffie. Recentelijk is dat veranderd en krijgt ook het college 
van GS inzage in de stukken. Maar de onderzoeken zijn hoofdzakelijk 
bedoeld voor gebruik door Statenleden en zijn verricht vanuit het perspectief 
van de Staten. Het is aan de Staten in hoeverre zij de aangeleverde informatie 
inbrengen in de debatten. 
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In Limburg is dat wezenlijk anders en worden de onderzoeksresultaten, 
 vergezeld van een Statenvoorstel, op de (politieke) agenda gezet. Ze vormen 
daarmee onderdeel van het debat. Deze aanpak is goed te vergelijken met 
die van een Rekenkamer. Voorafgaand aan de openbaarmaking vindt ambte-
lijk hoor- en wederhoor plaats en wordt GS in de gelegenheid gesteld een 
bestuurlijke reactie te geven. 

Waar, zo prik ik toch een beetje door, ligt nu écht de meerwaarde van het eigen 
Statenonderzoek? 

In Drenthe zien de Staten de meerwaarde van de onderzoeksfunctie op het 
vlak van al hun rollen; kaderstellend, controlerend én als volksvertegen-
woordiging. Doordat ze zich beter geïnformeerd weten over een onderwerp, 
kunnen ze zich onafhankelijker een oordeel vormen én beter het debat 
 aangaan met het college van GS. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van 
de kwaliteit van de informatie in de programmabegroting (concreetheid 
beleidsdoelen, veranderingen in reserves) en de actualiteit van beleids-
voorstellen. De analyses die de onderzoekers opstellen zijn opgesteld vanuit 
het perspectief van de Staten. Zij maken omissies zichtbaar of geven aan-
wijzingen waar een kritische noot bij kan worden geplaatst. Bijvoorbeeld in 
de aansluiting op eerdere besluiten van de Staten of over de uitvoering van 
toezeggingen. Het onderzoek leidt daarmee tot een bewuste(re) invulling 
van de eigen rol, als ‘Drents parlement’. Dit heeft o.a. geleid tot het maken 
van afspraken met het college van GS over de informatievoorziening over 
verbonden partijen (neergelegd in een protocol).

De analyses die de onderzoekers opstellen  
zijn opgesteld vanuit het perspectief van de 
Staten. Zij maken omissies zichtbaar of  
geven aanwijzingen waar een kritische noot  
bij kan worden geplaatst
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In Limburg ligt het accent vooral op het versterken van de Staten in hun 
controlerende rol. Zo wordt door de onderzoekers jaarlijks een analyse 
gemaakt van de jaarrekening en wordt deze in meerjarig perspectief gezet 
om te beoordelen of sprake is van een trend ten opzichte van voorgaande 
jaren en om de P&C-producten meer SMART te maken. Ook worden verge-
lijkingen gemaakt met andere provincies. Bij voortgangsrapportages van  
de Grote Projecten wordt door de onderzoekers aan de hand van analyses 
beoordeeld of alle relevante informatie voor PS beschikbaar is: wat is er 
gewijzigd ten opzichte van een vorige rapportage, zijn de risico’s goed in 
beeld, wat is onduidelijk, wat wordt gemist, wat mag de volgende keer 
beter? De aanbevelingen gaan met name over de nadere invulling van  
de actieve informatieplicht van GS, zodat Provinciale Staten beter kunnen 
 monitoren en zonodig tijdig bijsturen bij complexe Grote Projecten.  
De Statenonderzoeken zijn veelal gericht op het doen van aanbevelingen ter 
verbetering van werkwijzen van GS op het gebied van bijvoorbeeld subsidie-
verstrekking of het bieden van handvatten voor kaderstelling ten aanzien 
van bijvoorbeeld het aanbestedings- en krimpbeleid.

Met dit beeld voor ogen, wil ik toch graag van hen weten hoe zij zelf en ook 
hun Statenleden het resultaat anno 2017 duiden? 

In Drenthe concludeerde de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur al in 
2014 bij een evaluatie dat de Drentse Staten sterker in hun rol staan omdat 
ze met de eigen Statenonderzoeken en griffieanalyses tot een beter geïn-
formeerde beslissing kunnen komen. Anno 2017 is het een alom gedeelde 
opvatting dat de Statenleden minder afhankelijk zijn geworden van de infor-
matie die hen wordt aangereikt door het college van GS. Ze voelen zich 
gesterkt in hun informatiepositie. Het is ook zichtbaar dat de Statenleden 
meer invloed hebben gekregen op de politieke agenda, en dat de fracties op 
hetzelfde informatieniveau, met meer context, beter met elkaar de discussie 
aan kunnen gaan. 

In Limburg leidde een interne evaluatie in 2014 tot een gelijkluidende 
 conclusie én werd de 1 fte aan tijdelijke onderzoeksfunctie omgezet in een 
structurele uitbreiding van de Statengriffie met 1 fte. Men is het erover eens 
dat het college van GS veel actiever is geworden in het informeren van 
Provinciale Staten als het gaat om de voortgang van Grote Projecten. Verder 
is gebleken dat de doelen en effecten die de provincie wil bereiken meer 
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SMART zijn geformuleerd in rapportages en jaarstukken. Dat plaatst de 
Staten in een veel betere positie om het college te controleren en te kunnen 
beoordelen of het college een en ander binnen de door de Staten vastgestelde 
kaders heeft gerealiseerd. 

Janneke Braam en Simone Buissink zijn het er verder over eens dat de 
 onderzoeksfunctie ook heeft bijgedragen aan het zelfbewustzijn van de 
Statenleden en aan het bewustzijn van de eigen rol van PS binnen het 
 provinciaal bestuur. En, niet onbelangrijk: het heeft ook bijgedragen aan  
een transparantere besluitvorming. En dat komt iedereen ten goede: zowel 
de Staten, als het college als de inwoners.

AfsluitendvraagikJannekeBraamenSimoneBuissinkwelkadvieszijwillen
meegevenaanhuncollega-griffiers.

Ze zouden alle griffies een onderzoeksfunctie toewensen, daarover bestaat 
geen twijfel. In een wereld waarin eenieder heel eenvoudig informatie uit 
diverse bronnen kan halen, is het belangrijk om over objectieve informatie  
te kunnen beschikken.

Maar gegeven het feit dat ‘eigen’ onderzoekers binnen de griffie niet voor 
iedere griffie haalbaar zijn, zouden zij toch in ieder geval willen bepleiten 
dat de raden en Staten zorgen dat zij een eigen onderzoeksbudget hebben 
om indien gewenst, een analyse, extern onderzoek of een second opinion  
in te winnen. Daarmee verzekeren ze zich van de mogelijkheid om hun 
 informatiepositie te versterken, minder afhankelijk te zijn van de informatie 
die het college verstrekt en gerezen problemen in de toekomst te voor-
komen. Een budget gecombineerd met een geëngageerde griffier en enkele 
actieve en betrokken volksvertegenwoordigers, kunnen ook heel wat voor 
elkaar krijgen, is hun overtuiging. En door te zorgen dat het college kwali-
tatief blijvend goede informatie stuurt aan de volksvertegenwoordigers in 
termen van relevantie en toegesneden op de rol van de raden/Staten, wordt 
de positie van raad/Provinciale Staten als lokaal/‘regionaal parlement’ 
steviger. 

Ik zou zeggen: DOEN! 
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ADVIES PROF. D.J. ELZINGA INZAKE ONDERZOEKSFUNCTIE 
DRENTHE, 8 SEPTEMBER 2010
In 2010 adviseert Elzinga Provinciale Staten van Drenthe over hun 
informatiepositie in relatie tot de bedoeling van het dualisme:  
Het uitgangspunt […] was dat als wordt beoogd om het politieke 
profielvandeStatentevergrotenhetbeterisdatdeStatenzichmeer
toeleggen op politieke controle, regelgeving en algemeen bestuur en 
minderopmeebestureninspecifiekezin.Metanderewoorden: 
GS heeft meer bestuurlijke ruimte gekregen, terwijl voor de provinciale 
volksvertegenwoordiging meer nadruk is komen te liggen op 
 normering van het bestuur vooraf (ex ante) en controle van het bestuur 
achteraf (ex post). Hieraan voegt Elzinga toe, dat een wat meer 
 zelfstandig profiel van Provinciale Staten in de praktijk in zekere 
zin wordt belemmerd door de afhankelijkheid die er is van GS en 
van de provinciale ambtelijke dienst. Omdat GS een uitdrukkelijk 
belang hebben, is informatie om geheel begrijpelijke redenen niet 
altijd volledig, geheel objectief of zonder politiek-bestuurlijke kleur. 

Over eigen onderzoek door PS stelt hij: … daardoor [kan] het 
 beïnvloedings- en verantwoordingsinstrument aanzienlijk worden 
verbeterd, zonder dat er meteen de noodzaak bestaat om een provinciale 
enquête of vergelijkbaar onderzoek op te zetten. Op allerlei manieren 
kan informatie naar boven worden gehaald die voor de beoordeling 
van voorstellen (controle ex ante) of voor de beoordeling van beleid 
(controle ex post) van wezenlijke betekenis is. Ook kan door onderzoek 
bij ingewikkelde projecten of bijvoorbeeld bij de ingediende begroting 
de informatie- en beoordelingspositie van de Staten aanzienlijk 
 worden versterkt.
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TAKENPAKKET STATENONDERZOEKERS DRENTHE:
• Opstellen van inhoudelijke analyses en oplegnotities bij 

beleidsstukken en planning- en controldocumenten (voor intern 
gebruik, dat wil zeggen ten behoeve van de Statenleden, 
 bijzondere commissieleden en fractiemedewerkers);

• uitvoering van beleidsonderzoek en -evaluatie (o.a. met behulp 
van het Drents panel);

• ondersteuning bij (benoemde) Grote Projecten;
• onderzoek naar de werkwijze van PS;
• inhoudelijke ondersteuning van onder andere de Raad van 

Advies van de Noordelijke Rekenkamer en werkgroepen, zoals 
de werkgroep programmabegroting;

• organiseren van Statenontmoetingen waarbij PS beleids-
onderwerpen verkennen met externe partijen;

• monitoren van verbonden partijen;
• onderzoek naar aanleiding van concrete vragen van fracties 

wordt (ten behoeve van alle fracties).

OnderzoekscapaciteitStatengriffieDrenthe:2,8fte
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TAKENPAKKET STATENONDERZOEKERS LIMBURG:
• Opstellen en actualiseren jaarlijkse Onderzoeksagenda PS; 
• zelf onderzoek en quickscans verrichten op verzoek van PS, 

Commissie van Onderzoek (CvO) of griffer;
• inhoudelijke en procedurele begeleiding van uitbestede/

externe onderzoeken;
• monitoren aanbevelingen Statenonderzoekers;
• monitoren stand van zaken door PS aangewezen  

Grote Projecten;
• analyseren basisrapportage/voortgangsrapportage/ 

eindevaluatie/verzoek einde status Groot Project/niet 
 aanwijzen als Groot Project; 

• analyseren Jaarrekening en Begroting;
• voorbereiden, bijwonen, nazorg onderzoeksgerelateerde 

 stukken, bijdrage aan voorraadagenda CvO, vervanging 
 commissiegriffier CvO; 

• opstellen memo’s over aanpak onderzoeken;
• bijwonen Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer; 
• actueel houden (nadere uitwerking) Regeling Grote Projecten, 

Statuut onderzoeksfunctie Provinciale Staten, Verordening 
recht van enquête, RvO PS (onderzoeksdeel), RvO 
Statencommissies (onderzoeksdeel), criteria verzoek tot 
 onderzoek, checklist onderzoek; 

• bijhouden veranderende wet- en regelgeving op onderzoeks-
gerelateerde gebieden;

• doorontwikkelen onderzoeksfunctie;
• intern en extern uitventen onderzoeksfunctie. 

OnderzoekscapaciteitStatengriffieLimburg:1fte
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RAAD ZONDER 
RAADGEVERS?

Jos Hessels
Burgemeester gemeente Echt-Susteren
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Verschillende wijzigingen van de Gemeentewet op rij 
 hebben versterkingen willen aanbrengen in de inhoudelijke 
ondersteuning van de gemeenteraad, zijn fracties en zijn 
leden. Er kwam een griffie,32 het recht op ambtelijke 
 bijstand werd ingevoerd33 en vervolgens verstevigd34 en  
er kwam een recht op fractieondersteuning.35 Dat is een 
goede zaak, maar hebben deze wetswijzigingen hun 
beoogde effect bereikt? Zijn deze ‘rechten’ wel afdoende 
in de wet- en regelgeving verankerd? Of kunnen we eerder 
spreken van een ‘Raad zonder raadgevers’? 

Aan de vooravond van een raadsdebat over een centrumplan in 
een klein stadje, waar de gemeentelijke politiek al vijftien jaar over 
spreekt, meldt de oppositieleider zich bij de coördinerend ambtenaar. 
Enkele financiële stukken zijn immers conform het tweede lid van 
artikel 25 van de Gemeentewet onder geheimhouding ter inzage 
gelegd voor de raadsleden en dit raadslid wenst open daarover te 
kunnen debatteren, zonder de beperkingen van de geheimhouding. 
Zijn vraag: kan deze geheimhouding niet worden opgeheven?  
De desbetreffende ambtenaar schat haar positie in en geeft het 
strikt feitelijke – niet politieke – antwoord: Jazeker, de raad kan 
conform het derde en vierde lid van artikel 25 van de Gemeentewet 
deze geheimhouding opheffen. De achtergrond van de opgelegde 
geheimhouding is echter niet de puur juridische reden, maar het 
feit dat in de stukken de marges vermeld zijn, waarbinnen het college 
wil onderhandelen over de aankoop van de benodigde gronden. 
Tijdens de raadsvergadering vraagt de oppositieleider aan de wet-
houder of de geheimhouding kan worden opgeheven. “Nee”, zegt de 
wethouder, “dat kan niet.” Hij baseert zich daarbij op de feitelijke 
situatie, dat hij daarmee al zijn kaarten open op tafel zou leggen. 
“Dat klopt niet”, repliceert het raadslid. “Uw eigen ambtenaar N.N. 
heeft mij vanmiddag nog verzekerd dat dat wel degelijk kan.” 
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Er ontspint zich een discussie, waarbij uiteindelijk een stemming 
moet plaatsvinden over het al dan niet opheffen van de geheim-
houding op de stukken. Als de burgemeester na middernacht thuis-
komt, treft hij in zijn mailbox de ontslagmail van de ambtenaar 
aan. Zij is er niet van gediend in het openbaar als speelbal van de 
politiek gebruikt te worden...

Het was deze ervaring, die mij – als burgemeester van de gemeente waar dit 
voorbeeld speelde – er uiteindelijk eind 2014 toe aanzette een dissertatie te 
gaan schrijven over het onderwerp ‘ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’ 
in de Nederlandse gemeente. Het is een typisch onderwerp, waar in iedere 
gemeente wel een oplossing voor gevonden wordt, terwijl alle betrokkenen 
feitelijk toch wel aanvoelen dat het steeds weer improviseren is omdat het 
juridisch niet optimaal geregeld is. Het heeft geleid tot onderzoek dat inzicht 
geeft in juridische, politieke en bestuurlijke processen ver op de achtergrond 
van de publicitair interessantere discussies over dualisme en de organisatie 
van ons lokale bestuur.36

Griffiers, secretarissen en burgemeesters zeggen in eerste instantie zelden 
problemen te ondervinden bij het verwerken van aanvragen voor ambtelijke 
bijstand. Hetzelfde geldt voor de fractieondersteuning, ofschoon opvallend 
veel gemeenten – vaak letterlijk ‘om gedoe te voorkomen’ – deze laatste 
imperatieve wettelijke taak hebben afgeschaft. Bij doorvragen komen er 
echter altijd wel ervaringen en problemen rondom deze onderwerpen naar 
voren. Deze zijn meestal naar tevredenheid van alle partijen opgelost, maar 
soms zijn ze blijven steken in onduidelijke en niet goed doordachte lokale 
én nationale wet- en regelgeving. Het vinden van praktische oplossingen is 
dan het adagium en meestal werkt dit prima. Maar met vindingrijkheid van 
de betrokkenen is geen rechtszekerheid te garanderen. In de kaders worden 
daarom enkele gevallen uit de praktijk beschreven, waarin de geldende 
 verordeningen niet afdoende bleken te zijn en de wet niet de gewenste 
 duidelijkheid verschafte. 
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Ondersteuning door de griffie

De primaire vorm van ambtelijke ondersteuning aan de raad is uiteraard de 
ondersteuning van de gemeenteraad en zijn leden door de griffie. Deze 
ondersteuning valt niet onder de werking van het eerste lid van artikel 33 
van de Gemeentewet,37 maar is een rechtstreeks uitvloeisel van het eerste  
lid van artikel 107a.38 Enige onduidelijkheid wordt geschapen door de (te) 
brede redactie van artikel 1 van de modelverordening ambtelijke bijstand  
en fractieondersteuning van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,39 

waarin ondersteuning door de griffie en ambtelijke bijstand door de 
 reguliere gemeenteambtenaren kriskras door elkaar worden gebruikt.40

 
Sinds de dag dat het amendement-De Cloe c.s. over het verplicht stellen  
van de raadsgriffier41 in de Tweede Kamer werd aangenomen, wordt 
gediscus sieerd over de reikwijdte van de griffie-adviezen aan de gemeente-
raad. Hoort de griffie zich verre van de politieke discussie te houden of is de 
 griffier (ook) een coach voor de raadsleden die politiek hun stempel op een 
discussie willen drukken? Over deze ambtsinvulling zijn meerdere artikelen 
gepubliceerd, waarbij alle hoeken van het politiek-bestuurlijke spectrum zijn 
verkend. Eén van de laatste is het rapport ‘Griffier in de gemeente geschetst, 
het ambt anno 2016’42 dat in opdracht van de Vereniging van Griffiers is 
opgesteld. In het rapport komt duidelijk de spagaat van de griffier naar 
voren: de griffie hoort de gehele gemeenteraad te ondersteunen en dient 
daarom politiek neutraal te zijn. Voor politiek-inhoudelijke ondersteuning  
is immers het recht op fractieondersteuning in het leven geroepen en bij 
 specialistische vragen kan het raadslid, de fractie of de gehele raad door 
tussenkomst van de griffier vragen om ambtelijke bijstand uit het reguliere 
ambtelijke apparaat. 

Toch blijkt uit het rapport dat veel griffiers neigen naar een meer beleids-
inhoudelijke invulling van hun taak. Ze zoeken de grens op waar politiek- 
neutraal technisch of juridisch advies eindigt en politiek-gevoelig advies 
begint. Zo antwoordt bijna de helft van de griffiers bevestigend op de 
 stelling “Ik adviseer raadsleden over de inhoudelijke kwaliteit van vergader-
stukken” en zegt iets meer dan de helft “Ik verschaf raadsleden politiek- 
strategisch advies” (Van Hulst e.a., p.45). Niet per se politiek-inhoudelijke 
activiteiten, maar wel bovenaan een hellend vlak. De uitspraak “Ik attendeer 
de raad op bestuurlijke trends” is dan weer minder politiek en wordt dan  
ook door 84% van de griffiers onderschreven.
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Het is uiteindelijk niet primair de ‘politieke correctheid’, die de griffie  
afhoudt van grootschalige politieke advisering. Naast de wens van de raad 
tot politieke neutraliteit is het voor de griffiers in de praktijk bijna onmogelijk 
om als inhoudelijk adviseur voor de gemeenteraad te dienen. De gemiddelde 
bemensing van een griffie bedraagt 2,85 fte, inclusief de griffier zelf.  
De grootste griffie, die in het onderzoek betrokken was heeft 18 fte aan 
bezetting (Van Hulst e.a., p.23). Met minder dan drie man is een inhoudelijke 
ondersteuning op de vele beleidsterreinen, waar een gemeenteraad mee van 
doen heeft, onbegonnen werk. De gemeenteraad (of beter: de afzonderlijke 
fracties in de gemeenteraad) zal voor deze beleidsondersteuning dus gebruik 
moeten maken van zijn eigen fractieondersteuning. Over dat onderwerp valt 
ook heel veel te zeggen, maar het past niet in dit artikel over de ‘externe’ 
bijstand aan de gemeenteraad en zijn leden en fracties.

Ambtelijke bijstand

Blijft over de specialistische hulp, die raadsleden, raadsfracties en de gehele 
gemeenteraad kunnen inroepen vanuit het reguliere ambtelijk apparaat. 
Sinds de invoering van het dualisme staan deze ambtenaren primair ten 
dienste van het college van Burgemeester en Wethouders, maar via de 
 griffier en de gemeentesecretaris kan de raad een beroep doen op het recht 
op ambtelijke bijstand. 

Allereerst valt op dat het begrip ‘ambtelijke bijstand’ meestal te breed wordt 
geïnterpreteerd. Niet alleen de betrokken raadsleden en ambtenaren, maar 
ook griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters zien  
al snel alle contacten tussen ambtenaren en leden van de gemeenteraad als 
‘ambtelijke bijstand’. Maar in lang niet alle gevallen – denk aan informeel 
contact tussen ambtenaren en raadsleden – is sprake van ambtelijke bijstand 
in het licht van artikel 33 van de Gemeentewet. En ambtelijke bijstand wordt 
vaak weer verward met de inlichtingenplicht uit het tweede lid van artikel 
169 van de Gemeentewet43 en het recht op inlichtingen vanuit het college 
van burgemeester en wethouders voor individuele raadsleden, zoals geregeld 
in het derde lid van dat artikel.44 Zeker dat laatste is een wijdverbreid mis-
verstand. Het grootste verschil is dat artikel 169 handelt over het verstrek-
ken van inlichtingen en niet meer dan dat, terwijl artikel 33 spreekt van het 
daadwerkelijk verlenen van bijstand. Een vraag van een raadslid om hulp  
bij het formuleren van een motie of amendement valt dus per definitie niet 
onder de werking van artikel 169, maar ook uitgebreide informatie over een 
onderwerp dat niet rechtstreeks te herleiden is tot bestaand of voorgenomen 
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gemeentelijk beleid en die gevraagd wordt om daarmee te komen tot een 
initiatiefvoorstel, zal eerder onder de ambtelijke bijstand vallen dan onder 
het inlichtingenrecht. De inlichtingen, die onder de werking van het derde 
lid van artikel 169 van de Gemeentewet vallen, zijn te vergelijken met de 
inlichtingen, die iedere burger kan verkrijgen door een beroep te doen op 
artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur.45 Maar dit is voor raadsleden 
niet toereikend.46

 
Een tweede opvallend verschil, dat vaak door de colleges van Burgemeester 
en Wethouders over het hoofd gezien – of bewust genegeerd – wordt, is het 
voorschrift dat informatie die in het kader van artikel 169 van de 
Gemeentewet wordt verstrekt, in alle gevallen aan alle raadsleden ter kennis 
moet worden gebracht, ongeacht wie erom gevraagd heeft. Dat is overigens 
niet het geval als een raadslid ‘onderhands’ om informatie heeft gevraagd en 
deze ook als zodanig heeft gekregen. Deze laatste zinsnede kan voor verwarring 
zorgen. Deze komt voort uit de memorie van toelichting van de wijziging van 
de Gemeentewet, die in 1992 in werking is getreden en waarin het actieve 
inlichtingenrecht wordt geïntroduceerd. De minister introduceert daar het 
‘onderhandse verzoek’ om informatie, maar legt daar tegelijkertijd een forse 
beperking aan op: “Overigens behoeven Burgemeester en Wethouders infor-
matie, waarom een raadslid onderhands verzoekt, niet aan de andere raads-
leden te verstrekken. De verplichting hiertoe bestaat pas wanneer een raads-
lid na een weigering van Burgemeester en Wethouders hem onderhands 
bepaalde informatie te verstrekken, daarom verzoekt met gebruikmaking van 
het wettelijk recht op inlichtingen”.47 Dus alleen als het verzoek onderhands 
aan het college is gericht én het college bereid is om hieraan te voldoen,  
is het college niet verplicht de gevraagde informatie te delen met alle andere 
raadsleden. Een raadslid heeft echter geen recht op onderhandse informatie, 
maar kan bij weigering slechts een beroep doen op het inlichtingenrecht uit 
het derde lid van artikel 169 van de Gemeentewet, waarna de informatie aan 
alle leden van de raad moet worden verstrekt. Overigens kan een weigering 
van het college van Burgemeester en Wethouders om inlichtingen te 
 verschaffen na een beroep op artikel 169 van de Gemeentewet niet bij  
de rechter worden afgedwongen. “Een geschil over de toepassing van de 
 informatieverplichting moet op politiek niveau worden uitgevochten. (...) de 
mogelijkheid van beroep op de bestuursrechter tegen de weigering inlichtin-
gen te verstrekken, [is] in artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht 
nadrukkelijk uitgesloten”.48
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Het verstrekken van onderhandse informatie aan individuele raadsleden, 
zonder de rest van de raad over de uitkomsten te informeren, is dus in 
 afwijking van de ‘geest’ van de Gemeentewet. Een ruim dertig jaar oude 
memorie van toelichting noemt wel de mogelijkheid om buiten de in de 
Gemeentewet genoemde rechten en plichten van gemeenteraad en college 
van Burgemeester en Wethouders informatie te verstrekken aan individuele 
raadsleden, die niet per se gedeeld hoeft te worden, maar de afweging om 
dit al dan niet te doen, is een politieke. Feitelijk past dit niet in de structuur 
van de Gemeentewet, aangezien hier juist bij diverse wetswijzigingen op rij 
het verstrekken van informatie aan de raad nadrukkelijk toegankelijk werd 
gemaakt voor alle raadsleden, ongeacht hun (politieke) band met het college 
van burgemeester en wethouders. 

Aan de andere kant is het verstrekken van onderhandse informatie aan 
raadsleden in nagenoeg alle gemeenten gemeengoed en vereist de 
 dagelijkse praktijk dat raadsleden ook buiten ingewikkelde procedures  
om informatieve, niet politiek geduide informatie kunnen krijgen. De vraag  
is dan alleen of de afweging en het besluit om al dan niet af te wijken van 
de voorschriften uit de Gemeentewet overgelaten moet worden aan de 
 individuele gemeenteambtenaren.

In een grotere gemeente (150.000 inwoners) staat een ambtenaar 
kort voor zijn pensioen. Hij heeft een lange en onberispelijke staat 
van dienst in het sociaal domein van deze gemeente. Sinds jaar en 
dag is het gebruikelijk dat ambtenaren vrijuit praten met raads-
leden, maar sinds de dualisering – zo stelt deze ambtenaar – lijkt 
dit minder op prijs gesteld te worden. Begin 2015 geeft de ambte-
naar naar eer en geweten antwoord op een vraag van een raadslid. 
Kort daarop krijgt hij een officiële brief van het college van 
Burgemeester en Wethouders. “U hebt op individuele basis gecom-
municeerd met een raadslid”, zo schrijven ze. “Bovendien heeft u 
het raadslid een antwoord gegeven dat niet correspondeert met 
het beleid dat de gemeente voert. U hebt daarbij geen oog gehad 
voor de politieke gevoeligheid van deze kwestie en de consequen-
ties die uw antwoord zouden kunnen hebben. Iets dat wij gezien 
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In een column in Binnenlands Bestuur besteedt ook Elzinga aandacht aan 
het vraagstuk van de onderhandse vragen: “Belangrijk is (...) de vraag of 
schriftelijke vragen die in het kader van de artikelen 169 en 180 
Gemeentewet worden gesteld aan college of burgemeester ook kunnen 
 worden onderscheiden in ‘onderhandse’ en ‘niet onderhandse’ schriftelijke 
vragen. In de toelichting bij de Gemeentewet van 1992 werd dat onder-
scheid gemaakt en dat is een voortdurende bron van verwarring. Ook in de 
praktijk – zoals bijvoorbeeld in de gemeente Westland – wordt dat onder-
scheid soms aangehouden. Daarbij maakt het vragende raadslid dan zelf uit 
of er (1) sprake is van een ‘onderhandse’ vraag of (2) van een vraag, waarbij 
een beroep wordt gedaan op de antwoordplicht van college en burgemeester, 
zoals neergelegd in de Gemeentewet. In geval 1 zou het dan niet nodig zijn 
om de antwoorden ook aan andere raadsleden te verstrekken, terwijl in 
geval 2 hiertoe een plicht bestaat. In feite betekent dit dat het individuele 
raadslid beslist over de vraag of de verstrekte informatie wel of niet behoort 
te worden gecollectiveerd. 

Een dergelijke redenering voert tot een situatie die de wetgever onmogelijk 
kan hebben beoogd. De tekst van de Gemeentewet biedt hiervoor ook geen 
enkel aanknopingspunt. Het gevolg zou zijn dat de kenbaarheid van infor-
matie voor andere raadsleden en derden – door de wetgever erg belangrijk 
gevonden – door individuele raadsleden zou kunnen worden ondermijnd. 
Immers zij ondervinden geen enkele belemmering als ze al hun schriftelijke 
vragen bestempelen als onderhands. En dan zou daaraan bijna een recht 
kunnen worden ontleend om de informatie voor zichzelf te houden en zou 
een hindernis kunnen ontstaan voor degene die het antwoord heeft gegeven 
om dit aan anderen kenbaar te maken. Er is dus reden om aan te nemen dat 

uw positie en ervaring wel van u mogen verwachten. Wij zijn van 
mening dat u zich met uw handelen niet loyaal en betrouwbaar 
hebt opgesteld naar de gemeentelijke organisatie. (...) Een en 
ander leidt ons tot de conclusie dat u zich schuldig heeft gemaakt 
aan plichtsverzuim (...) Wij zijn thans voornemens u (...) disciplinair 
te straffen met een nader te bepalen formele maatregel.” Zover kan 
het dus komen als de afspraken niet helder en eenduidig zijn.
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alle schriftelijke informatie van college en burgemeester aan een individueel 
raadslid – behoudens bij specifieke vertrouwelijkheid of geheimhouding –  
per se ook aan andere raadsleden moet worden gegeven. Dit is realiseerbaar 
door de onderhandse schriftelijke vragen over de hele linie af te schaffen.49 
Dat zal – gezien de diepgewortelde cultuur van het stellen van één-op-één 
vragen in veel gemeenten – heel moeilijk worden, maar Elzinga maakt het 
nog moeilijker door zijn afsluitende zin in dezelfde column: “Voor mondeling 
gegeven informatie kunnen spelregels worden gemaakt om vast te stellen 
welke informatie wel of niet met andere raadsleden moet worden gedeeld”.50 
Hierdoor komt de willekeur van de eigen spelregels weer om de hoek kijken, 
waardoor niet de juridische zekerheid van een in wet- en regelgeving vast-
gelegde procedure kan worden geboden.

De wet kan dan wel aan de kant van de ambtenaar staan, van de plaatselijke 
cultuur, gebruiken en zeker ook de (al dan niet gevreesde) invloed van 
 toonaangevende raadsleden gaat vaak voldoende intimidatie uit, dat de 
gevraagde informatie buiten alle regels om toch verstrekt wordt. De wel-
willende gemeenteambtenaar raakt daardoor al snel verstrikt in een 
 ‘ambtelijke spagaat’. 

 

Van een spagaat kan – ondanks de formalisering in gemeentelijke 
verordeningen – zeker ook sprake zijn bij de daadwerkelijke 
 ambtelijke bijstand krachtens artikel 33 van de Gemeentewet.
In een middelgrote plattelandsgemeente (ruim 30.000 inwoners), 
die een duurzaam imago wil uitdragen, krijgt de gemeenteraad  
de geest. Onder aanvoering van een oppositieraadslid, verenigt  
de voltallige gemeenteraad zich en richt een raadswerkgroep 
‘Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op. 
Ter ondersteuning doet deze werkgroep officieel een beroep op 
ambtelijke bijstand. De gemeentesecretaris werkt dit volgens het 
boekje af en de gemeentelijke ambtenaar duurzaamheid (0,5 fte) 
krijgt de opdracht de raadswerkgroep bij te staan. Om de beschreven 
spagaat te voorkomen, wordt haar officieel meegedeeld dat ze voor 
haar werkzaamheden voor de raadswerkgroep feitelijk gedetacheerd 
wordt bij de griffie. Al na de eerste sessie van de raadswerkgroep 
wordt ze bij de wethouder Duurzaamheid verordonneerd met de 
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Als gesproken wordt over de ambtelijke spagaat bij het verlenen van 
 ambtelijke bijstand, is vaak de primaire reactie dat een gemeentesecretaris 
bij het ter beschikking stellen van ambtelijke capaciteit ten behoeve van 
ambtelijke bijstand niet dezelfde persoon naar voren moet schuiven als 
degene, die de reguliere adviezen op dat vakgebied geeft aan de porte-
feuillehouder. In veruit de meeste gemeenten houdt deze redenering echter 
geen stand. Gemeenten onder de pakweg 50.000 inwoners – en dat is 80% 
van de Nederlandse gemeenten! – mogen al blij zijn als ze op ieder beleid-
sterrein één gespecialiseerde ambtenaar in hun organisatie hebben.  
De gemeentesecretaris moet dan kiezen tussen het aan de raad aanbieden 
van een niet deskundige ambtenaar ten behoeve van het verlenen van de 
gevraagde ambtelijke bijstand, of het delen van de beschikbare specialis-
tische capaciteit tussen raad en college. Inhoudelijk gezien is de raad of het 
raadslid er zonder meer het beste mee gediend als er specialistische hulp 
geboden wordt, maar voor de ambtenaar is het een heel moeilijke situatie. 
Zeker omdat de modelverordening niet voorziet in de in het voorbeeld 
geschetste rechtsbescherming door detachering bij de griffie en er zelfs een 
plicht bestaat op het desgevraagd informeren van de wethouder over de 
werkzaamheden, die verricht worden in het kader van de ambtelijke bijstand.

vraag hem te briefen over de opvattingen en plannen van de 
raadswerkgroep. Daarbij geeft de wethouder haar de in zijn ogen 
noodzakelijke instructies mee voor het beïnvloeden van de raads-
werkgroep. De wethouder Financiën meldt zich ook. Het kan 
natuurlijk niet zo zijn dat de raadswerkgroep zich eigenstandig  
de ‘reserve duurzaamheid’, die al jaren in de begroting figureert, 
toe-eigent. Slechts dankzij een hechte samenwerking tussen griffier, 
gemeentesecretaris en burgemeester kunnen de collegeleden 
worden gecorrigeerd en kan de ambtenaar zonder kleerscheuren 
haar werk afmaken. Voor de ambtenaar levert dit echter – ondanks 
de brede steun – zeker een gevoel op van werken in een brede 
loyaliteitsspagaat.
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Daarnaast geeft de (model)verordening alle ruimte om het recht op ambtelijke 
bijstand ruim dan wel eng te interpreteren. “Elk raadslid heeft per jaar recht 
op ... uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c.”,51 
stelt artikel 5 van de modelverordening ambtelijke bijstand en fractieonder-
steuning van de VNG. Het is dan aan de gemeenteraad om te bepalen hoe 
groot het recht is op ambtelijke bijstand. Dit is niet in lijn met de bedoeling van 
de Gemeentewet. Heel nadrukkelijk heeft de wetgever immers het recht op 
ambtelijke bijstand voor alle fracties in de wet vastgelegd. Dit is geen uit-
vinding van het dualisme, maar juist een overblijfsel uit monistische tijden. 
Destijds hadden de coalitiefracties sowieso – de wethouder was immers lid 
van een coalitiefractie – toegang tot ambtelijke bijstand en was het voor 
oppositiefracties veel moeilijker om aan hun informatie te komen. Het past 
dan – en ook nu – niet om een gewone meerderheid van de raad (dus bij-
voorbeeld de coalitie) het recht op ambtelijke bijstand te laten inperken. 

Het tweede lid bepaalt vervolgens dat de gemeentesecretaris een register 
bijhoudt van het aantal verzoeken om ambtelijke bijstand en de besteedde 
uren en dat hij op basis daarvan bevoegd is52 de gevraagde ambtelijke 
 bijstand te weigeren. 

 

In een grotere stad met 160.000 inwoners komt het regelmatig 
voor dat er vanuit de gemeenteraad een beroep gedaan wordt op 
ambtelijke bijstand. Het is de cultuur om hier welwillend mee om 
te gaan en niet per se alles volgens de letter van de vastgestelde 
verordening te doen. Op een gegeven moment wordt het op een 
bepaalde afdeling echter te gortig. Niet dat het vastgestelde aantal 
uren voor ambtelijke bijstand voor een bepaald raadslid of een 
bepaalde fractie opgebruikt is, maar het is simpelweg te druk om 
– naast de ambtelijke inzet, die nodig is om de plannen van het 
college van Burgemeester en Wethouders op een goede manier uit 
te werken en uit te voeren – regelmatig mensuren vrij te maken 
voor de gemeenteraad. In een tijdspanne van enkele weken geeft 
de secretaris daarom twee keer aan dat de gevraagde ambtelijke 
bijstand niet zal worden verleend. Hij heeft er simpelweg de 
 mensen niet voor.
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Dit voorbeeld geeft duidelijk aan dat de ruimhartigheid van de (model)-
verordening, gecombineerd met de beleidsruimte die de gemeentewet biedt, 
kan leiden tot het niet invullen van de duidelijke bedoeling van de wetgever 
om ambtelijke bijstand tot een evident recht voor raad en raadsleden te 
maken, waarbij deze bijstand niet geweigerd kan worden omdat alle capaci-
teit nodig is ten behoeve van het college. Het is dus de hoogste tijd om de 
wet- en regelgeving op het terrein van de ambtelijke bijstand te herzien, 
waarbij de raad gegarandeerd zijn recht op ambtelijke bijstand kan verzil-
veren en de gemeenteambtenaar niet terecht komt in een loyaliteitsspagaat 
tussen raad en college.

Tot slot

Alles overziend, kunnen de drie vragen uit de beginalinea alle drie ontken-
nend beantwoord worden. Nee, de wetswijzigingen hebben niet (volledig) 
het beoogde effect bereikt. Dit is te wijten aan het gebrek aan een juridisch 
sluitende verankering in wet- en regelgeving. Maar spreken van een ‘Raad 
zonder raadgevers’ gaat mijns inziens te ver. De praktijk bewijst dat de raad, 
ondanks de krakkemikkige juridische onderbouwing, in de regel wel degelijk 
kan bouwen en vertrouwen op gedegen ondersteuning vanuit de griffie en 
– op verzoek – van de reguliere gemeenteambtenaren. Nu nog die laatste 
stap zetten, waardoor de rechten zodanig zijn vastgelegd, dat de raad zijn 
ondersteuning zo nodig kan afdwingen!
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NOTEN 

32. Art. 107 GemW. Stb. 2002/111; Kamerstukken II 27751.
33. Art. 33 lid 1 GemW. Oorspronkelijk in 1992 in de Gemeentewet gekomen vanwege 

het amendement Stoffelen/Van der Burg Kamerstukken II 1989/90, 19403, 32.
34. Art. 33 lid 1 GemW. Stb. 2002/111; Kamerstukken II 27751.
35. Art. 33 lid 2 GemW. Stb. 2002/111; Kamerstukken II 27751.
36. Het resultaat van dit onderzoek – waarvan in het onderstaande een klein excerpt 

– zal in 2018 bij het Instituut voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit 
Nijmegen verschijnen.

37. Art. 33 lid 1 GemW.: “De raad en elk van zijn leden hebben recht op ambtelijke 
bijstand.”

38. Art. 107a lid 1 GemW.: “De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde 
commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.”

39. VNG 2010.
40. VNG Modelverordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2010): 

Artikel 1. Verzoek om informatie 
1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om: 
a. feitelijke informatie van geringe omvang; 
b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn; 
c. bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere 
bijstand. 
2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, 
een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar 
gegeven. 
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3. Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of 
b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris neemt het besluit. 
4. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier 
of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier 
of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris 
verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo 
spoedig mogelijk verlenen.

41. Kamerstukken II 2000/01, 27751, 57.
42. Van Hulst e.a. 2016: M. van Hulst e.a., Griffier in de gemeente geschetst, het ambt 

anno 2016 (in opdracht van de Vereniging van Griffiers), Tilburg en Nijmegen: 
Tilburg University en Radboud Universiteit 2016.

43. Art. 169 lid 2 GemW.: “Zij geven de raad alle inlichtingen, die de raad voor de 
uitoefening van zijn taak nodig heeft.”

44. Art. 169 lid 3 GemW.: “Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of 
meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het 
openbaar belang.”

45. Artikel 3 Wob: 
1. Eenieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verant-
woordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.  
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.  
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de 
verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 
behulpzaam.  
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde 
in de artikelen 10 en 11.

46. “De informatie zou niet altijd gegeven kunnen worden vanwege de in art. 10 en 11 
Wob opgenomen beperkingen. Dit is onbevredigend, omdat een raadslid de op hem 
rustende publieke plicht en verantwoordelijkheid alleen kan waarmaken indien hij 
toegang heeft tot alle relevante informatie. Anders dan een burger kan hem 
geheimhouding worden opgelegd met betrekking tot verstrekte informatie, zodat in 
de gevallen van art. 10 Wob de informatie niet zonder meer hoeft te worden geweigerd 
aan raadsleden.” (Cammelbeeck & Kummeling 2013, p. 243.)

47. Kamerstukken II, 1985/86, 19403, 3, blz. 41.
48. Cammelbeeck & Kummeling 2013, p. 244. Overigens klopt de verwijzing niet. 

Gedoeld wordt op de ‘Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak’, die als bijlage 2 
 is opgenomen bij de Awb en gebaseerd is op de bepaling in art. 8:5 Awb.

49. Elzinga 2015-1, p. 13.
50. Idem.
51. VNG 2010.
52. VNG 2010, art. 2 lid 1 sub c juncto art. 3.
53. Hebben deze wetswijzigingen hun beoogde effect bereikt? Zijn deze ‘rechten’ wel 

afdoende in de wet- en regelgeving verankerd? Of kunnen we eerder spreken van 
een ‘Raad zonder raadgevers’? 
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NIEUWE 
 PARTIJEN OP 
ZOEK NAAR 
WIN-WIN- 
RELATIES: 

GESPREK MET RAADS- EN 
 STATENLEDEN UIT DE JAREN 
NA FORTUYN

Jeroen van Urk en Marlies Bongers
Redactie jaarboek
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“Wateenfijnzondagmiddaggesprekwasdat!”twitterdeIngeborg Hoogveld (Leefbaar Rotterdam) 
naafloopvandezeontmoetingindebibliotheekvanhetOudeStadhuisvanAmersfoort.Deplek
waar na de raadsverkiezingen in 2002 (onder leiding van Paul Witteman) het herinneringsvolle 
tv-debat was tussen Pim Fortuyn en partijleiders van ‘gevestigde’ partijen. Hoogveld zit aan tafel 
rechts in het midden. Van haar af met de klok mee: Robert Jan Blom (Nieuw Elan Alphen aan 
den Rijn), Marlies Bongers (redactie jaarboek), Harry Poppelier (Trots op Nederland Purmerend), 
Ton van Kesteren (PVV-Staten Groningen en Eerste Kamerlid) en Jeroen van Urk  
(redactie jaarboek).
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Op de zondag in mei dat Rotterdam uitloopt voor het 
 eerste kampioenschap van Feyenoord deze eeuw, 
 spreken we ze in de zaal vanwaar het roemruchte partij-
leidersdebat werd uitgezonden nadat in 2002 Pim Fortuyn 
de raadsverkiezingen had gewonnen: vier politici, van 
Leefbaar Rotterdam, Trots op Nederland, de PVV en 
Nieuw Elan Alphen aan den Rijn. Wat beweegt hen in de 
politieke arena? Hoe zien zij de verhouding en samen-
werking tussen traditionele en nieuwe partijen? Welke 
hulp van griffiers stellen zij op prijs? Hebben zij visie op 
decentrale democratie?

Het zal een geanimeerd gesprek worden, dat uitlijnt dat onze gesprekspartners 
zich bewegen tussen een profiel van gewone~politici~die~anders~doen en 
andere~politici~die~gewoon~doen. Het blijken deels volksvertegenwoordigers 
die zeggen dat ze door media en ‘gevestigde partijen’ met argwaan en 
 achterdocht bejegend worden. En alle vier politici die op hun manier de 
democratie willen dienen en daarbij de griffie graag benutten. Maar eerst: 
wie zitten er om tafel? Robert Jan Blom (auteur van tientallen boeken over 
vooral bedrijfseconomie en gezondheid) is raadslid voor Nieuw Elan in 
Alphen aan den Rijn: een lokale partij opgericht door Gerard van As, die 
eerder voorzitter was van de Kamerfractie van de Lijst Pim Fortuyn (LPF). 
Van As en Blom: beiden waren ze eerder voor de VVD actief in de Alphense 
politiek. In 2010 betrad hun nieuwe partij de raadszaal, sinds 2014 met  
Van As als wethouder. Dan Ingeborg Hoogveld: sinds 2014 raadslid voor 
Leefbaar Rotterdam en daarvoor voor deze partij bestuurder van de nu 
 opgeheven deelgemeente Hoogvliet. Professioneel heeft ze een achtergrond  
in journalistiek en woordvoering (o.a. bij het Radio 1 Journaal en voor  
Ivo Opstelten in diens Rotterdamse tijd). Persoonlijk is ze de partner van 
oud-Leefbaar-wethouder Marco Pastors, die een voorbeeld blijkt te zijn voor 
Ton van Kesteren: fractievoorzitter van de PVV in de Staten van Groningen en 
Eerste Kamerlid. Hij ging de politiek in toen Geert Wilders uit de VVD trad. 
Zoals andere PVV-provincieleiders scout hij kandidaten die in 2018 aan de 
raadsverkiezingen zullen meedoen. Hij was leraar en combineerde dat met 
een makelaardij, die hij ook na zijn pensioen nog drijft. Als vierde Harry 
Poppelier: raadslid voor Trots op Nederland in Purmerend, nadat hij door  
Rita Verdonk uit de VVD stapte. Hij was eerder raadslid voor de lokale stads-
partij (“te zwalkend”) en is werkzaam als docent Nederlands. Het gesprek  
kan beginnen.
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“Er moest iets gebeuren!”

Gezapigheid, daar houden ze niet van. Neem Hoogveld: “Eigenlijk wilden we 
als ‘Leefbaar’ van meet af van de deelgemeenten af, maar als ze er zijn moet 
je er wel inzitten, was de gedachte. Zo kreeg ik in Hoogvliet de ultieme kans 
vorm te geven aan de welzijnsportefeuille. Daar ging veel geld in om en ik 
wilde af van buurthuiswerk dat mensen passief bezighoudt en in plaats 
daarvan recht op de problemen af: waar zitten de gordijnen dicht en groeit 
het gras heel hoog.” Of Blom: “Er bleef zoveel hangen in Alphen aan den Rijn, 
veel oponthoud bij plannen. Vooral voor het stadscentrum. Er moest iets 
gebeuren! Dat centrum is in een paar jaar gelukt. Ook al komen we uit een 
eerdere partij, we werken niet vanuit een tegenhouding. We zijn niet links, 
niet rechts: dat zijn clichés. We zijn er voor het oplossen van problemen en 
dat doen we energiek. Ook dankzij het enorme netwerk van onze wethouder 
in de wereld van de ruimtelijke ordening.” Maar, haakt Hoogveld in: “Zo’n 
netwerk kan ook een integriteitskwestie worden. Als het goed is, boor je de 
deskundigheid in je ambtelijke organisatie aan.” Poppelier: “Is er in Alphen 
een wisseling van de wacht onder ambtenaren geweest?” In herinnering 
immers: het schokeffect op de ambtelijke organisatie in het Rotterdamse na 
2002. Hoogveld: “Als woordvoerder van Opstelten merkte ik de complete 
aversie tegen de komst van Fortuyn. Maar ‘Leefbaar’ is gewoon aan de slag 
gegaan, in de woorden van Marco Pastors toen: ‘Je moet even je ‘niet-achter-
lijk-verklaring’ halen.” Op die manier laat je als nieuwkomer je kwaliteit zien, 
meent ook Blom: “Het ligt aan je als wethouder wat je uit je ambtenaren 
haalt, het is een kwestie van aansturing. Bestuur je met elan, dan maak je 
ook nieuwe energie los in je ambtelijke organisatie. Het maakt wel uit dat 
we vertrouwd waren met de Alphense cultuur.” 

“Fatsoenlijk ons verhaal vertellen”

Dat ervaart Van Kesteren vanuit zijn perspectief ook wel eens andersom:  
“Je moet dan door de politieke cultuur heen breken.” De Groningse PVV’er 
verhaalt hoe hij in het begin de bestaande cultuur heeft ervaren. “Als je ziet 
hoe we in het begin van ons aantreden wel eens zijn behandeld, alsof je 
melaats was. Ik merkte dat we aanvankelijk nauwelijks werden gegroet, maar 
werden uitgescholden, agressief benaderd, zelfs fysiek. Terwijl we als nieuwe 
partij met frisse wind nieuwe onderwerpen aandroegen, een andere manier 
van politiek bedreven. We spreken gevestigde politici en bestuurders aan op 
hun privileges, op hun vooringenomenheid, en accepteren niet als men ons 
wegzet zonder enig eerlijk en valide argument. We willen ons verhaal 
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vertellen en dat hoort plaats te vinden in een fatsoenlijk debat. Daar worden 
raadskandidaten op geselecteerd, omdat het belangrijk is dat politici elkaar 
in hun waarde kunnen laten. Een volksvertegenwoordiger van de PVV in 
Groningen staat met beide benen op de grond, staat midden in de samen-
leving, beschikt over een bepaalde mate van algemene ontwikkeling, over 
goede sociale vaardigheden en vindt niet zichzelf heel belangrijk maar de 
burgers die hij of zij vertegenwoordigt.” Hoogveld, oprecht blij met dit 
gesprek met gelijkgestemden: “Je wilt echt niet weten waar Leefbaar-
wethouders zich destijds over heen moesten zetten en waar je in het werk 
van alledag maar aan voorbij probeerde te gaan. En ook nu is het vaak 
 knokken, enkel omdat we bestaan en onszelf bewijzen. Dat roept blijkbaar 
irritatie op bij andere partijen.” Onoprecht worden ook ‘de media’ gevonden. 
Blom zegt: “Het nieuws, ook politiek nieuws, is altijd negatief.” Poppelier:  
“De lokale omroep geeft je nauwelijks plaats.” Van Kesteren attaqueert de 
publieke omroep: “Daar kiezen ze hun eigen insteek. Kijk eens hoe kinder-
achtig Thierry Baudet wordt neergezet met zijn lavendel, terwijl je zijn heel 
persoonlijke verhaal daarachter, de herinnering aan zijn ouders, niet hoort.  
Er bestaat kennelijk niet zoiets als neutrale journalistiek, wat ik juist van  
de publieke omroep verwacht, dat is ook haar wettelijke taak.” Dat is wat 
Hoogveld in haar radiojaren wel nastreefde, maar ook zij zegt: “Media zijn 
voornamelijk links, dat zorgt voor een kloof met ons en onze kiezers. 
Leefbaar Rotterdam wordt bijvoorbeeld vaak weggezet als ‘PVV-light’. Dat is 
bedoeld als negatieve framing. De enige grote overeenkomst is dat we  
beide integratie op de agenda zetten. Dat is een belangrijk onderwerp in 
Rotterdam. Wat er feitelijk gebeurt kun je vanuit de gemeente wél vertellen 
– in mijn tijd als woordvoerder probeerde ik dat via speeches van de 
 burgemeester neutraal uit te leggen.” 

“Prettig dat de griffier coacht”

Nieuwe partijen ervaren hun intrede in raden en staten dus niet als vanzelf-
sprekend. Toch is de reden van bestaan van de volksvertegenwoordiging om 
met alle partijen samen het hele volk te vertegenwoordigen. Een beetje 
communicatieve sfeer zou dan wel behulpzaam zijn. Maar, zegt Van Kesteren: 
“In het begin in 2011 vond ik zelfs de griffie af en toe vooringenomen. 
Uiteraard was het ook van die kant aftasten omdat we nieuw waren en ons 
gestigmatiseerd wisten door de bestaande machtscultuur. Onze fractie had 
in het begin het gevoel dat we in een ‘cordon sanitaire’ terecht kwamen.  
Dat veranderde gaandeweg, en is nu gelukkig geheel anders geworden.  
De machtsverhoudingen veranderden, en we werden en worden als fractie 
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deskundig en met respect bijgestaan door een buitengewoon vriendelijk  
en professioneel griffieteam. Onze samenwerking en onze verstandhouding 
daarmee is zeer vriendschappelijk. Men helpt ons aan alle kanten en dat 
draagt ontegenzeggelijk bij aan het werkplezier dat onze fractie in de 
Groninger Staten heeft. Griffies moeten volstrekt onafhankelijk en onpartij-
dig, professioneel en laagdrempelig zijn. Ruimte maken voor vragen die uit 
nieuwe partijen komen. Dat helpt. Je moet voorkomen dat je nieuwkomers 
steeds laat verliezen, want dan komt er een moment dat die ook een keer 
willen winnen. Onze fractie streeft naar win-win-relaties, door met alle 
 partijen in gesprek te gaan en tot consensus te komen. Bijvoorbeeld bij het 
onderwerp jeugdwerkloosheid lukt het in Groningen intussen om een goede 
match te bewerkstelligen – maar als het om integratie gaat merken we een 
Pavlov-reactie. Het gaat ons bij integratie niet om links of om rechts maar 
om realisme, om gezond verstand.” 

Wordt voor goede communicatie een coachende rol van de griffier op prijs 
gesteld om volksvertegenwoordigers adequaat te laten functioneren? 
Poppelier: “Dat vind ik heel prettig, dat de griffier je er met begrip op wijst 
hoe je effectiever kunt zijn.” Hoogveld: “Niet alle griffiers zullen daar toe in 
staat zijn, maar het zou mooi zijn dat die coachende rol wordt ingevuld.”  
Van Kesteren: “Als de griffie neutraal functioneert, mag ze me ook corrigeren 
mocht ik als een olifant door de porseleinkast lopen, er op wijzen dat er 
spelregels en protocollen zijn waar je je als volksvertegenwoordiger aan 
moet houden. Spelregels en protocollen, mits deze zijn ontdaan van partij-
politieke invloeden, dan wel van partijpolitieke kleur, gelden immers voor 
alle partijen.” Hoogveld: “Met nog nieuwere partijen in de raad zie ik steeds 
minder respect voor de regels die er zijn om gewoon een goed politiek 
gesprek te voeren. Het is goed als de griffie nieuwe partijen bij de hand 
neemt en handvatten geeft, in het begin weet je nog niets en sneeuw je snel 
onder. En bespreek na de raadsverkiezingen met elkaar de werkwijze van  
de raad en pas zo nodig het Reglement van Orde aan, zodat de manier van 
 werken van iedereen wordt.” Van Kesteren: “Uitleg van de griffie heb ik als 
heel prettig ervaren. Toch organiseren wij ook eigen klasjes voor raads-
kandidaten. Juist ook voor het trainen van vaardigheden die je helpen als 
raadslid, naast scholing in gemeenterecht en dergelijke.” 
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“Het moet uit inwoners komen”

Speelt in appreciatie en toonhoogte het klassieke verschil tussen getuigenis-
partijen, protestpartijen, bestuurspartijen mogelijk een rol? “Klinkklare onzin, 
zegt Hoogveld, “tenzij het gaat over bestuurspartijen-van-oudsher, die de 
macht kwijt zijn. Wij waren van meet af aan bestuurspartij, dat is blijkbaar 
moeilijk te accepteren.” Van Kesteren: “Wij hebben mensen die hele goede 
bestuurders kunnen zijn. Élke nieuwe partij kan bestuurders leveren.” Ietwat 
prikkelend: “De PVV is eigenlijk ook de partij van de oude Drees, de minister- 
president van de wederopbouw en de verzorgingsstaat.” Poppelier: “Wij 
 werden in aanvang gezien als protestpartij. Dat leverde reprimandes van de 
burgemeester op, maar dat is wel voorbij. Want kom op: je mag als raadslid 
best eens uit je slof schieten, emotie laten zien, je moet niet altijd zo op je 
woorden hoeven letten en je altijd aan moeten passen.” De relevantie van 
traditionele partijprofielen kalft bovendien af, dankzij vormen van directe 
burgerinvloed via ‘meervoudige democratie’. Hoogveld (ze was voorzitter van 
de stedelijke stuurgroep voor de evaluatie van de gebiedscommissies) geeft 
bijvoorbeeld aan, dat het democratisch bestel in Rotterdam zich verder zal 
vernieuwen naar meer directe invloed van burgers, via loting en wijkraden. 
Poppelier: “Burgerparticipatie is steeds wezenlijker en helpt van buiten- 
naar-binnen te werken als gemeentebestuur. Het moet toch uit inwoners 
komen, die moet je uitnodigen.” Blom: “Dat is niet makkelijk, als je niet 
steeds dezelfde mensen wilt zien. Maar wel je taak als raadslid, om iedereen 
te horen.” Van Kesteren: “Daarin nemen we vanuit de oppositie onze eigen 
verantwoordelijkheid. Laatst vond ik bij een werkbezoek dat de weinige 
 aanwezige ondernemers ondersneeuwden tegenover een veel krachtiger 
milieulobby, dan stel ik ze vragen en breng ze in positie. In de wandelgangen 
spreek ik daar dan vervolgens over met de verantwoordelijke gedeputeerde.” 
Poppelier: “Als raadslid heb je ook wat te vinden van het communicatie-
proces. Zie erop toe dat klankbordgroepen goed functioneren.” Blom: “De 
raad moet de griffie opdracht geven contact met de bevolking te organise-
ren. In zelf de straat op gaan geloof ik niet zo, in de praktijk komt daar niet 
veel van terecht.” Van Kesteren: “Een luisterend oor kan al voldoende zijn.”
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“Trek bewonersinvloed uit het partijpolitieke”

Hoogveld gaat een stap verder: “We moeten toe naar echte invloed van 
inwoners, dat is veel beter dan reparatie van de communicatie. Zeker op 
buurtniveau, waar bewoners veel beter aanvoelen wat er gebeurt en nodig 
is. We zijn er nog lang niet met echt buurtbestuur, met co-creatie. Het is een 
vorm van loslaten. Ik wil bewonersinvloed uit het partijpolitieke trekken.” 
Maar stel dat de buurt het prima vindt dat er nieuwe minaretten verrijzen? 
“Dat is een interessant punt” reageert Hoogveld, “in principe is het goed dat 
bewoners bepalend zijn voor hun eigen omgeving, maar het is wel spannend 
hoe zich dat ontwikkelt. Je moet als bestuur en als raad goed aangeven wat 
je stedelijk wilt regelen en wat je loslaat.” Poppelier: “Het streven naar 
win-win-relaties moet niet doorslaan.” Blom: “Vergeet ook niet, dat er al heel 
veel bij de gemeenteraad is weggetrokken door de invoering van het dualisme 
en de regionalisering van taken.” Hoogveld: “Daar hoef je je niets van aan te 
trekken, als je ergens over wilt gaan als raad.” Zij heeft een gemeenteraad 
voor ogen die “zich veel meer richt op het grotere debat en de controlerende 
rol.” Ze wijst op onderzoek van de Nederlandse School voor Openbaar 
Bestuur dat concludeert dat die rol onderbelicht is. Hoogveld: ”De griffie zou 
voor de controlerol een handreiking moeten doen en ook hulptroepen voor 
de raad moeten aanvliegen, zoals onderzoeksinstituten.” Blom wijst op de 
betekenis van de griffie voor toegang tot ambtelijke informatie: “Dat loopt 
bij ons perfect, ook actief via de mail. Ook als steun en toeverlaat bij schrifte-
lijke vragen en andere raadsrechten, is er soepele samenwerking met de 
griffie.” Als altijd zeker relevant voor oppositiepartijen. Want zegt Hoogveld: 
“Mijn informatiepositie als coalitiepartner is inderdaad gunstig. Maar oppo-
sitieraadsleden die willen, kunnen hun positie verstevigen.”
Tja, stelt Van Kesteren vast: “Een gezamenlijke, eendrachtige en periodieke 
oppositieborrel hebben we in Groningen nog niet voor elkaar, maar daar 
wordt aan gewerkt!” 
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WIE HAD DAT 
VERWACHT…? 
WAT GEBEURT 
HIER…? 

DE OPKOMST VAN LEEFBAAR 
UTRECHT EN HOE DE GRIFFIE 
DAARMEE OMGING 

Ad Smits
Voormalig griffier gemeente Utrecht
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Velen van u zullen ongetwijfeld met verbijstering en 
 ontzetting de Brexit en de verkiezing van Trump hebben 
ervaren. Niet voorspeld, niet verwacht en de toekomst  
is ongewis.

Zo verging het ook Utrecht toen de Stadspartij Leefbaar Utrecht uit het niets 
in 1998 met 9 zetels in de raad kwam. Zij voerden fel oppositie en kwamen 
met tussentijdse verkiezingen in het jaar 2000, in verband met de samen-
voeging van Utrecht met Vleuten-De Meern per 1 januari 2001, met 14 zetels 
terug in de raad. Veruit de grootste partij en het nemen van college-
verantwoordelijkheid was noodzakelijk en uiteraard door Leefbaar Utrecht  
ook gewenst. Zij namen volgens goed gebruik het voortouw in de coalitie-
onderhandelingen en er kwam een coalitie tot stand tussen Leefbaar Utrecht 
(14 zetels), PvdA (7 zetels), VVD (5 zetels) en de Vleutense partij Burger en 
gemeenschap (2 zetels). Leefbaar leverde drie wethouders.

De schok onder de ambtenaren in het stadhuis was groot. De Leefbaar-
wethouders waren onervaren, hadden een meermalen uitgesproken wan-
trouwen jegens het ambtelijk apparaat, kwamen voort uit een ‘anti-establish-
ment mentaliteit’, maar gingen vol zelfvertrouwen aan de slag. De factor  
van een ervaren burgemeester (Annie Brouwer) en twee in de politiek gepokt 
en gemazelde wethouders (Hans Spekman en Jan van Zanen) is van groot 
belang geweest voor het welslagen van deze coalitie, die ruim vijf en een 
half jaar (in verband met de vervroegde verkiezingen eind 2000) stand  
heeft gehouden.

Na de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2006 viel Leefbaar Utrecht 
terug naar drie zetels. Ook toen reageerde het ambtelijk apparaat geschokt, 
maar dan omgekeerd: dit hadden ze niet verdiend. Na de verkiezingen van 
2010 bleef nog maar een enkele zetel over voor de Leefbaren. Het enige 
raadslid Oldenburg werd alom gewaardeerd voor zijn kennis en historisch 
geheugen; hij was tot 2014 ook de nestor van de raad. Bij de verkiezingen  
in 2014 deden de Leefbaren niet meer mee; de partij was inmiddels 
opgeheven.
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De start

Bij het aantreden van de raad in 1998 was het monistische systeem nog aan 
de orde. De Leefbaren zaten in de oppositie en de wethouders stemden nog 
gewoon mee bij alle raadsbesluiten. Zij waren immers raadslid en tevens 
wethouder, iets wat in de huidige tijd moeilijk voorstelbaar is. “Wie stemmen 
er voor het voorstel van het college?”, zo vroeg de voorzitter. In het collegevak 
gingen alle vingers omhoog. Zij stemden voor hun eigen voorstel. Het dualisme 
bracht hierin verandering: er kwam een duidelijk onderscheid in de wet-
gevende, de beleidsbepalende, macht en de uitvoering ervan. In 2003 werd 
het dualisme in de lokale politiek ingevoerd. Leefbaar Utrecht zat toen al  
in het college. Zittende partijen maakten deze omwenteling direct mee.  
Dat was lastig, niet alleen voor de Leefbaar- raadsleden en -wethouders, 
maar ook voor alle andere betrokkenen. En zeker niet in de laatste plaats 
voor de burgemeester, die een andere rol kreeg als voorzitter van de raad; 
minder sturend optreden, niet de indruk willen wekken het college te veel 
invloed te willen geven, etc.

Burgemeester Annie Brouwer, onlangs te vroeg overleden, had het er 
 moeilijk mee. Wij hebben in het begin erg aan elkaar moeten wennen.  
Zij had tot dan toe in de raad naast zich de gemeentesecretaris, die haar  
ook ondersteunde in het college. Toen kreeg ze een ‘vreemde snuiter’ naast 
zich die allerlei opvattingen had over hoe het ‘hoogste orgaan’ zou moeten 
functioneren. Het wende snel en zij pakte haar nieuwe rol met verve op.

Nieuwelingen in de raad

De raad zowel als het college werd tot 2003 ondersteund door het Bureau 
gemeentesecretaris. Dat was zo overal in Nederland, zij het dat dit bureau in 
veel gemeenten andere namen had. De raden werden door deze bureaus op 
zich goed ondersteund, maar veelal vanuit het collegeperspectief. Dat veran-
derde toen er griffies kwamen. De duale raad en de griffiers hadden nieuwe 
opvattingen over hoe de raad in het nieuwe systeem moest functioneren.  
Zo ook in Utrecht waar de “Leefbaar-coalitie” moest wennen aan de nieuwe 
duale verhoudingen en aan de griffie, als uitsluitende ondersteuning van  
de raad. Dat ging met vallen en opstaan.
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Als belangrijkste taak heb ik in die periode gezien het winnen van vertrouwen. 
Daartoe heb ik vele gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en met 
raadsleden, want het was niet alleen een nieuwe en ongewisse periode voor 
de Leefbaren, maar voor alle partijen. Vele sessies zijn georganiseerd, waarbij 
de nieuwe rollen en taken van de raad met elkaar werden gewisseld. 
Uiteindelijk mondden dit soort sessies, waar veel abstracties werden besproken 
vanuit de literatuur en de vakbladen, veelal uit in heel concrete vragen als: 
mogen de wethouders nog wel bij de fractievergaderingen zijn, kunnen we 
nog coalitieoverleg voeren, etc.? Samengevat: hoe gaan we dit in de alle-
daagse praktijk vorm en inhoud geven?

Het winnen van vertrouwen was in de nieuwe duale verhoudingen extra 
gecompliceerd omdat Leefbaar in de coalitie zat en zoals gezegd niet zo veel 
fiducie had in de loyaliteit van het ambtelijk apparaat. Maar het voortdurend 
bouwen aan dat vertrouwen is de enige weg geweest: het voeren van 
 persoonlijke gesprekken (“waar zit je mee; hoe kan ik je helpen?”), het con-
creet hulp bieden bij complexe procedurele vraagstukken, het meedenken  
bij inhoudelijke vraagstukken, etc. De onervarenheid van de nieuwe 
Leefbaar-raadsleden loste zich in de tijd vanzelf op. De raadsleden leerden 
snel, zo ook de wethouders in het college. En ook viel het wel mee met het 
gemis aan landelijke ondersteuning voor deze nieuwe lokale partij. In de 
raad ontstond van lieverlee, zeker bij de coalitiepartijen, een sfeer van 
onderlinge solidariteit, waarbij men elkaar hielp en adviseerde. Men leerde 
‘on the job’. Ook de taak- en rolopvatting van de griffie heeft er mijns inziens 
aan bijgedragen dat de Leefbaren in de duale verhoudingen hun mannetje 
stonden.

Wat vraagt dat van de griffier?

Voor het vervullen van de griffiersfunctie dienen mijns inziens een aantal 
fundamentele eigenschappen en competenties aanwezig te zijn, die – nu 
terugkijkend – allemaal erg geholpen hebben bij het nieuwe functioneren  
in de nieuwe verhoudingen van de raad, met Leefbaar Utrecht als nieuwe 
lokale en grootste partij:
• De griffier staat de raad en zijn raadsleden met raad en daad bij; is dienst-

baar aan de raad en zijn leden en opereert vanuit een proactieve rol.
• De core business van de griffier is het stipt op orde hebben van de 

 procesgang, de stukkenstroom en alles wat daar in logistieke zin bij 
hoort (agenda’s, notulen, etc.). Dat moet efficiënt, tijdig en accuraat 
gebeuren, zodat de raadsleden hun werk optimaal kunnen doen.
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• De griffier dient oog te hebben voor welke achterliggende stukken-
relevant kunnen zijn voor het te nemen besluit (informatievoorziening). 
Hierbij is een goed contact met het ambtelijk apparaat van het college 
en het college zelf nuttig, veelal onontbeerlijk; de griffier maakt daar 
gebruik van.

• De griffier is onafhankelijk, neutraal, integer en onkreukbaar, en moet  
het vertrouwen hebben van de hele raad. Dat vertrouwen ontstaat niet 
zomaar, maar moet verdiend worden en groeien in de dagelijkse praktijk 
in de omgang met de raadsleden. Dit heeft de voortdurende aandacht 
nodig van de griffier.

• De griffier is open en transparant; zijn deur staat altijd open. Hij commu-
niceert met alle raadsleden, geeft hen vertrouwen, is geïnteresseerd en 
ondersteunt.

• De griffier helpt de raadsleden in technische en juridische zin met 
moties, amendementen en initiatiefraadsvoorstellen. Hij doet dit voor 
alle fracties en/of raadsleden, die erop mogen vertrouwen dat de inhoud 
vertrouwelijk blijft.

• De griffier heeft de instelling en mentaliteit dat alle raadsleden hem 
even zeer genegen zijn. Hij maakt geen onderscheid in politieke voor-
keuren en persoonlijke sympathieën. Deze instelling is gevormd door  
een groot democratisch hart voor de gekozen volksvertegenwoordiging, 
het hoogste orgaan in de gemeente.

• De griffier heeft een medeverantwoordelijkheid voor het functioneren 
van de raad tijdens de vergaderingen en bewaakt het externe imago van 
de raad; hij spreekt, indien nodig, raadsleden in een persoonlijk gesprek 
aan op hun gedrag, met het oog op het imago van de volksvertegen-
woordiging naar buiten.

• De griffier onderhoudt goede contacten met de burgemeester en 
 ondersteunt en adviseert hem tijdens vergaderingen; hij bereidt de 
 vergaderingen met de burgemeester gedegen voor.

• De griffier onderhoudt vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden 
goede contacten met het college, de gemeentesecretaris en het ambtelijk 
apparaat van het college, met het oogmerk een soepele procesgang te 
bewerkstelligen. Het structureel inplannen en het houden van een 
 zogenaamd driehoeksoverleg (burgemeester, gemeentesecretaris, griffier) 
is daarbij uiterst nuttig.

• De griffier voelt zich medeverantwoordelijk voor het beheer van het 
gebouw waar de raad zijn vergaderingen houdt en waar de fractiekamers 
zijn. Hij zorgt voor goede voorzieningen, een goede ambiance en fungeert 
daar namens de raad als gastheer of gastvrouw, waar iedereen zich 
 welkom voelt.
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Tot slot

De komst van de Leefbaren in de raad en de invoering van het dualisme 
heeft in het functioneren als griffier energie gekost. Maar dat heeft veel 
voldoening gegeven in die zin dat ondanks het historische wantrouwen van 
de Leefbaren jegens het ambtelijk apparaat en de griffie, de goede verhou-
dingen en het vertrouwen al vrij snel groeiden. Mijn laatste zin in het eerste 
goede en openhartige gesprek dat ik met Henk Westbroek (Leefbaar Utrecht) 
had was: “Henk, ik ga je helpen.” Deze zin citeerde hij nog bij mijn afscheid 
als griffier.

De nieuwe constellatie met de Leefbaren heeft voor mij veel betekend en  
ik heb daarvan veel geleerd. In latere jaren kwamen ook andere nieuwe 
 partijen in de raad, zoals onder meer de Partij voor de Dieren en Student en 
Starter. Veelal onervaren raadsleden traden aan en moesten zich een weg 
zien te vinden in de procedures en processen. Het op weg helpen van die 
nieuwelingen heeft mij veel voldoening gegeven. Want met een groot 
 democratisch hart maakt het niet uit welke democratisch gekozen partij je 
helpt. En als je die nieuwe raadsleden dan na verloop van tijd ziet schitteren 
in de raad en in het debat, dan ben je trots dat je daar een steentje aan bij 
hebt kunnen dragen.
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SPANNING 
 TUSSEN REPRE-
SENTATIEVE 
DEMOCRATIE 
EN NIEUWE 
 INITIATIEVEN? 

EEN DUBBELINTERVIEW 
MET PIET HEIN DONNER EN 
BERT BLASE

Klaartje Peters
Redactie jaarboek
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‘Want als te midden van 
alle verandering de regels 
van besluitvorming gaan 
meebewegen met de 
gevoelens en machten van 
het moment, weten we 
binnen de kortste keren 
niet meer wie verplichtend 
mag beslissen en kunnen 
we nog alleen met elkaar 
op de vuist gaan om ons 
gelijk te halen’
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In 2016 was er ineens Code Oranje, het initiatief van een 
grote groep bestuurders, raadsleden, wetenschappers en 
burgers om de lokale democratie te hervormen. Het voor-
nemen van de redactie om met initiatiefnemer Bert Blase 
(tevens waarnemend burgemeester van Heerhugowaard) 
te gaan praten, kreeg een impuls toen in april 2017 het 
Jaarverslag van de Raad van State over 2016 verscheen. 
In zijn algemene beschouwing in het jaarverslag gaat 
vice-president Piet Hein Donner in op de spanning tussen 
de vertegenwoordigende democratie en de volksdemo-
cratie, en noemt daarbij Code Oranje. Een mooie aan-
leiding voor een dubbelgesprek tussen Piet Hein Donner 
en Bert Blase, dachten wij. Uiteindelijk werd het een 
mailwisseling. 

We beginnen bij Bert Blase, want we zijn nieuwsgierig naar Code Oranje.  
Kunt u kort schetsen wat Code Oranje eigenlijk is en waar het om draait?

Blase: “Code Oranje wijst op de groeiende beweging in onze samenleving 
van ‘samenlevingskracht’ en ‘burgerzeggenschap’. Vandaar ook het begrip 
Code: Co-Democratie. In onze eerste (en enige) verklaring staat het als volgt 
geformuleerd: Herontwerp de democratie en gebruik daarbij de aanwezige 
kracht uit de samenleving. In de nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis 
en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen  
en proberen we die uit. Zeggenschap organiseren we in wisselende en 
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gevarieerde vormen, die passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal 
van het vraagstuk. Van buurt en dorp tot en met ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. 
Nieuwe democratie steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) 
betrokkenheid. Denken en analyseren gaat samen met doen en experimen-
teren. De nieuwe democratie biedt nieuwe vooruitzichten. Burgers hebben 
de behoefte én de vaardigheden om hun omgeving te beïnvloeden en (mee) 
te sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.”

Code Oranje kwam op in 2016. Het is nu juni 2017. Waar is Code Oranje 
 naartoe aan het werken, en hoe ver staat het?

Blase: “We hebben bedacht dat 2017 en 2018 de ‘kanteljaren’ zijn op weg 
naar de nieuwe democratie. Ofwel: waarin de representatieve en de maat-
schappelijke democratie elkaar definitief vinden. Laten we zeggen: onom-
keerbaar. Met name op het lokale niveau gaat dit hard: vanaf maart 2018 zal 
in nóg meer gemeenten het samenspel tussen inwoners en (politiek) bestuur 
worden gevierd en dagelijks uitgeoefend. Gemeenten die daarbij nadrukkelijk 
op zoek gaan naar de ruimte die de wet biedt, staan daarin niet alleen. 
Minister Plasterk ondersteunt die zoektocht, zo bleek uit zijn reactie op de 
motie-Fokke van november 2016, en we zijn in gesprek met BZK over manieren 
om die ruimte te vergroten, bijvoorbeeld door middel van een experimenteer- 
artikel in de Gemeentewet. Maar ook zonder aan die wet te tornen, zijn er  
tal van mogelijkheden: ik noem de wijkcoöperatie in Groningen, de samen-
levingsagenda in Alblasserdam, de burgerbegroting in Breda en de burger-
jury in Rotterdam. En daarmee doe ik talloze andere gemeenten tekort. 
Ook in provincieland worden stappen gezet. Denk aan het Twentement in 
Overijssel en de Friese dorpentop in Friesland. Alleen op landelijk niveau 
blijft de beweging achter. Terwijl alleen al de formatieperiode daartoe 
 kansen te over bood.”

We verplaatsen ons virtueel naar Den Haag, en zetten het gesprek voort met 
PietHeinDonner.Wijvragenhem:inheteerstehoofdstukvanhetJaarverslag
van de Raad van State over 2016 gaat u in op drie belangrijke breuklijnen  
die zorgen baren. Eén daarvan is getiteld ‘Vertegenwoordigende democratie  
en volksdemocratie’. Kunt u kort schetsen waar de Raad van State voor 
waarschuwt?

Donner: “De Raad van State constateert dat de maatschappelijke ontwik-
keling in 2016 in veel opzichten boven verwachting goed is gegaan.  
Het beeld van het jaar wordt echter bepaald door de schokken die het 
gevolg zijn van door velen niet verwachte uitkomsten van referenda, 
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 verkiezingen en stemmingen: Brexit, Oekraïne, presidentsverkiezingen in  
de VS. Uitkomsten die wijzen op groeiende onvrede over de politieke en 
institutionele ordening en de bereidheid om mensen te volgen die een-
voudige uitwegen en krachtdadige oplossingen suggereren voor de complexe 
werkelijkheid van de moderne samenleving. Onder invloed daarvan raken de 
fundamenten waar vrede, veiligheid en welvaart in afgelopen halve eeuw  
op berusten in het ongerede. Deze fundamenten zijn: de democratische 
rechtsstaat, de Europese rechtsorde en de vertegenwoordigende democratie.  
Het gaat meer in het algemeen om een verschuiving in een samenleving, 
nationaal en internationaal, waarin we meer worden beheerst door krachts- 
en machtsverhoudingen, dan door rechtsverhoudingen. 

Wat de vertegenwoordigende democratie betreft, gaat het enerzijds om de 
zorgelijke ontwikkeling dat overheden zich, met een beroep op de legiti-
matie van een meerderheid, onttrekken aan de eisen en de beperkingen die 
de rechtsstaat stelt. Anderzijds gaat het om de toenemende verwarring en 
vermenging van vertegenwoordigende en directe democratie. Dat wordt 
bevorderd door een beeldvorming waarbij directe democratie als werkelijk 
democratisch wordt voorgesteld en vertegenwoordigende democratie als 
een second best-oplossing. Op demagogische wijze wordt daarbij het volk 
als eenheid gepersonifieerd met een eigen handelingsvermogen en een 
soevereine wil, die alles gepermitteerd zou zijn. Dat is een miskenning van 
de constitutionele democratie waarin eenheid en handelingsvermogen pas 
ontstaan in regering en vertegenwoordigende organen, die in hun handelen 
beperkt worden door de rechtsstaat. Dat is een wezenlijk ander concept dan 
dat van de directe ‘volksdemocratie’. Wanneer men die twee op ondoordachte 
wijze vermengt, dreigt de vertegenwoordigende democratie in het ongerede 
te raken en daarmee de democratische rechtsstaat die daarop is gebouwd.” 

Kunt u toelichten waarom de vertegenwoordigende democratie in het 
 ongerede dreigt te raken. Waar denkt u dan aan?

Donner: “De overheid is in een samenleving de instantie die mij, zonder  
mijn mening of instemming te vragen, verplichtingen of lasten kan opleggen. 
Zij kan rechten verlenen die ik heb te respecteren en zij kan mij regels stellen 
waarvan de naleving zo nodig kan worden afgedwongen. De overheid is in 
de moderne tijd een ‘volcontinue bedrijf’ dat een eindeloze stroom van 
regels, besluiten, projecten en diensten onderhoudt, die mij op veel manieren 
raakt. Om dragelijk te zijn, moet tenminste de samenhang, consistentie en 
continuïteit tussen al die maatregelen gewaarborgd zijn. Dat geldt ook voor 
de doelmatigheid, noodzaak en proportionaliteit van ieder van die besluiten. 
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Dat vergt deskundigheid, overzicht en afweging bij de besluitvorming. 
Uitgangspunt van een democratie is dat burgers betrokken worden bij dat 
proces, maar dat kan alleen wanneer daar een betrekkelijk beperkt aantal 
personen speciaal voor wordt aangewezen. Zelfs voor iemand die daartoe 
tijd en zin heeft, is het fysiek onmogelijk om kennis te nemen van alle maat-
regelen en besluiten die hem aangaan en daar vervolgens verantwoord over 
te beslissen. Dus moet het worden overgelaten aan anderen. Als dat dan 
moet, dan laat ik dat liever over aan een speciaal daartoe aangewezen groep 
personen, die mogelijk ook enige deskundigheid en ervaring heeft, en op de 
samenstelling waarvan ik invloed heb kunnen uitoefenen. Liever dan dat ik 
het overlaat aan een willekeurige en steeds wisselende groep mensen die, 
mogelijk om heel persoonlijke belangen, opdraven in het stemhokje. 

De overheid is in de moderne tijd een ‘volcontinue 
bedrijf’ dat een eindeloze stroom van regels, 
besluiten, projecten en diensten onderhoudt,  
die mij op veel manieren raakt

Bij vertegenwoordigende democratie en directe democratie gaat het kortom 
om heel verschillende manieren van publieke besluitvorming. De vertegen-
woordigende democratie is naar mijn mening beter afgestemd op de aard 
van het moderne ‘overheidsbedrijf’, bij alle kritiek die ook ik heb op het 
 functioneren daarvan. In de Grondwet is niet voor niets voor dat systeem 
gekozen. 
Hoe meer ik het systeem van vertegenwoordigende democratie vermeng 
met vormen van directe democratie, des te moeilijker gaat dit functioneren. 
Want het ad-hoc-karakter van besluitvorming door referenda en incidentele 
burgerbetrokkenheid, zonder verantwoordelijkheid voor de gevolgen daavan, 
verdraagt zich niet goed met de realiteit van de moderne overheidsbesluit-
vorming. En voor volksvertegenwoordigers is het bij moeilijke beslis singen 
vaak aantrekkelijk als men de verantwoordelijkheid kan afschuiven op de 
kiezer en de eigen handen daar niet vuil aan hoeft te maken. Maar daar zijn 
volksvertegenwoordigers niet voor ‘ingehuurd’. Daarom kan de wetgever de 
bevoegdheid en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid, niet zo 
maar elders leggen; publieke bevoegdheid is publieke plicht.”
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We gaan terug naar Bert Blase en vragen hem: herkent u in uw lokale bestuurs-
praktijk de spanning die de Raad van State beschrijft?

Blase: “Eigenlijk herken ik die spanning slechts met mate. Natuurlijk zien we 
dat gemeenteraden en colleges van B&W op zoek zijn naar hun rol. Maar goed, 
in een samenleving die zo snel verandert, is het vanzelfsprekend dat het 
gemeentebestuur zoekt naar de meest effectieve vorm! Maar tegelijk zien we 
dat deze beweging bijna overal uit de grond schiet. 

Wat de Raad van State in zijn jaarverslag schrijft is in mijn ogen een onder-
deel van die zoektocht. Dat daarbij Code Oranje en ‘directe democratie’ (en 
referenda) in één adem worden genoemd, is, hoewel misschien begrijpelijk, 
niet juist. Er zijn immers zoveel vormen mogelijk om zeggenschap en 
 co- creatie te organiseren! Soms gaat het daarbij om het samenspel van 
representatieve en maatschappelijke democratie, soms om het ‘overlaten’ van 
een bevoegdheid van de politiek aan de samenleving, soms om het verrijken 
van de representatieve democratie. Het gaat dus om een variatie aan vormen. 
Naast (1) de representatieve democratie en (2) de directe democratie, zou ik 
daarom spreken van een derde vorm: de ‘meervoudige democratie’, ofwel de 
‘co-democratie’. Met kenmerken van de eerste en de tweede, maar veel rijker 
dan die eerste twee afzonderlijk.’

Bert Blase stipt iets aan dat wij Piet Hein Donner ook wilden vragen: Scheert 
de Raad van State in het jaarverslag vormen van directe democratie als refe-
renda enerzijds, en betrokkenheid van burgers bij politieke besluitvorming 
anderzijds, niet iets te gemakkelijk over één kam? 

Donner: ‘Er moet inderdaad onderscheid worden gemaakt tussen burger-
participatie, inspraak en publieke besluitvorming. De eerder door mij 
 geformuleerde overwegingen gelden alleen voor die besluiten waarbij mij 
verplichtingen, beperkingen of lasten worden opgelegd, of waar uit mijn 
naam als burger wordt gehandeld. De overheid kan veel meer maatschap-
pelijke activiteiten, zorg en projecten met betrekking tot de publieke ruimte 
aan burgerinitiatieven overlaten. Maar dat houdt op bij verplichtingen, 
beperkingen en lasten die de overheid mij als burger oplegt.”

Kan het referendum in uw ogen onder bepaalde voorwaarden wel een 
 welkome aanvulling zijn op de representatieve democratie, of hebben we  
er eigenlijk niets aan in ons stelsel?

4144.1005 Jaarboek 2017_WT2.indd   141 07-09-17   15:11



142 JAARBOEK 2017

Donner: “Natuurlijk kan de grondwetgever ook kiezen voor een systeem 
waarin referenda een veel grotere rol is toebedeeld, maar dan zal die grond-
wetgever wel moeten regelen op welke andere wijze de samenhang, 
 consistentie en continuïteit van de besluitvorming is gewaarborgd. Want  
‘het volk’ kan in een dag besluiten om de uitkeringen te verdubbelen en de 
belastingen of premies te halveren. Net zoals de Britten het ene moment 
met grote meerderheid kunnen beslissen om aan de EU deel te nemen en  
op een ander moment beslissen om er weer uit te stappen.” 

We blijven nog even bij de vice-president. Zou het kunnen, willen we weten,  
dat uw waarschuwing vooral voorkomt uit het perspectief van het landsbestuur 
en het parlementair stelsel, waar directe betrokkenheid van burgers natuurlijk 
heel anders werkt (of: niet werkt) dan in het lokaal bestuur? Anders gezegd: 
werkt bestuur en democratie en de relatie tussen bestuur en burgers op lokaal 
niveau wezenlijk anders dan op landelijk niveau?

Donner: “Nee, de waarschuwing van de Raad van State berust op het beeld 
van het moderne ‘overheidsbedrijf’ en de aard van overheidsbesluiten 
 waarbij burgers verplichtingen, beperkingen en lasten worden opgelegd in 
eindeloos verschillende vormen. Ook op lokaal niveau is die stroom te groot 
om deze dagelijks te volgen en af te wegen. Natuurlijk zijn er beslissingen 
die geheel op zichzelf staan, waar ieder de gevolgen van kan overzien en 
waarover men na een goed publiek debat, met een simpele ja of nee kan 
beslissen. Maar die zijn zeer uitzonderlijk. Die zullen zich misschien vooral 
op lokaal niveau voordoen. Maar ook dan betekent een systeem waarin  
van mij met enige regelmaat gevraagd wordt om daarover te beslissen, een 
aanslag op schaarse tijd en inspanning. Bovendien zullen bij dergelijke 
beslissingen zeer hoge eisen aan de opkomst moeten worden gesteld, 
anders worden we binnen de kortste keren door activistische minderheden 
geregeerd. En ook dan moet onderkend worden dat dergelijke vormen van 
volksraadpleging vooral ertoe zullen leiden dat zaken bij het oude worden 
gelaten. Want het is makkelijker om grote aantal mensen te mobiliseren  
om ergens tegen te zijn, dan ergens voor te zijn. De overheid wordt echter 
veelal geconfronteerd met situaties waarin er iets moet gebeuren. 

Wat wel verschilt, is de mate waarin het bestuur op lokaal niveau burger-
participatie kan organiseren en mobiliseren. Democratie is niet een kwestie 
van publieke besluitvorming alleen; zij gaat over een veel breder aspect  
van samenleven. In dat kader past dat burgers nauw betrokken worden bij 
besluiten die hun eigen omgeving raken of dat dit aan burgerinitiatieven 
wordt overgelaten. Burgerparticipatie is dus uitstekend en die moet je juist 
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de ruimte geven! Maar men moet deze dan niet in de plaats stellen van 
 vertegenwoordigende democratie. Zij is geen vervanging voor het bestuur. 
Met burgerparticipatie willen burgers meer bereiken en zich positief inzetten 
en een eigen verantwoordelijkheid nemen. Daar zou het lokale bestuur zich 
dan ook verder niet mee moeten bemoeien. Laat het aan de burgers zelf over. 
Maar ook daar gaat het dan om concrete projecten. Algemene lokale voor-
zieningen laten zich bijvoorbeeld niet op deze manier organiseren. Daar is 
en blijft het bestuur verantwoordelijk voor.”

We leggen Bert Blase dezelfde vraag voor, maar ook hij denkt niet dat  
bestuur en democratie op lokaal niveau wezenlijk verschillen van die in 
 politiek Den Haag.

Blase: “Nee, dat zou ik niet voor mijn rekening nemen. Natuurlijk werkt de 
democratie op landelijk niveau anders dan op de lokale schaal. Denk aan de 
aard van de vraagstukken, de tijdsbesteding van de betrokkenen en de 
media-aandacht. En inderdaad: zeker ook aan de interactie tussen het politieke 
bestuur en de burgers. Maar dit maakt het in mijn ogen niet wézenlijk anders. 
Mijn vermoeden is, dat ook op de landelijke schaal, die nieuwe en aanvullende 
vormen een verrijking zijn. Alleen is daar, in vergelijking met het lokale, veel 
minder mee uitgeprobeerd. Het gaat erom wanneer het eerste schaap met 
succes over de dam komt. 

Ik zei daarnet al, dat de formatie van het nieuwe kabinet daartoe diverse 
kansen bood. Zoals dit is gebeurd in de procesakkoorden of de maatschap-
pelijke agenda’s die in diverse gemeenten tot stand zijn gekomen. Maar zolang 
dit bij het Rijk niet plaatsvindt, kunnen we alleen naar het antwoord gissen. 
Dus zou ik zeggen: laat ook op de landelijke schaal de schroom varen en 
voer hiermee experimenten uit.”

We willen met Bert Blase nog even terug naar het lokaal niveau. In de oor-
spronkelijke teksten waarmee Code Oranje het nieuws haalde vorig jaar kwam 
het woord gemeenteraad niet of nauwelijks voor. Wat zegt u tegen mensen die 
vinden dat we onze energie beter kunnen gebruiken om de representatieve 
democratie te koesteren en versterken, dan om er allerlei nieuwe elementen 
aan toe te voegen? 

“Wat mij betreft sluit het een het ander niet uit. Integendeel, in mijn ogen 
versterkt de burgerzeggenschap de positie van de raad juist. Dat wil zeggen: 
als de gemeenteraad deze rol actief oppakt. De raad kan hierin ‘initiator’ zijn, 
‘verbinder’ of ‘makelaar’. De raadszaal kan transformeren in een marktplaats 
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van ideeën. Het gaat erom, om uit de groef te komen van het ‘one size fits all’, 
waarbij alles in dezelfde mal wordt geduwd. Daarvoor in de plaats komt een 
veelheid van vormen, die, waar nodig, in de politieke arena samenkomen.  
Ik ben ervan overtuigd dat, indien dit zo wordt opgepakt, dit de positie en de 
kracht van de raad versterkt.”

In 2016 verscheen het rapport ‘Op weg naar meervoudige democratie’, van  
de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur onder voorzitterschap van  
Wim van de Donk. Gezien uw pleidooi zojuist bent u vast een groot voorstander 
van meervoudige democratie, klopt dat? 

Blase: “Ja, die verscheidenheid waar ik het zojuist over had, vind ik zeer 
 positief. Van de buurtwhatsappgroep in de wijk tot het uitnodigen van 
 ‘sprekers van buiten’ in raad of parlement, het zijn allemaal varianten van 
‘co-productie’. Anders gezegd: van het samenspel dat de oplossingskracht 
versterkt. Ons stelsel zit opgesloten in het institutionaliseren van verschillen. 
En natuurlijk, die verschillen zijn er – sterker: die verschillen zijn ook 
gewenst en goed! – maar ons systeem zorgt ervoor dat we daar alle aan-
dacht aan geven. En het tot synthese brengen, het vruchtbaar maken van dat 
verschil en het openstaan voor overbruggende ideeën; dat is en blijft fors 
onderbelicht. Terwijl dit toch minimaal de helft van de aandacht zou dienen 
te krijgen. Meervoudige democratie en co-democratie helpt naar mijn over-
tuiging om dit in balans te brengen. Het helpt om de ramen en deuren te 
openen. En niet in de laatste plaats: het helpt om verloren groepen weer  
te betrekken.”

Dezelfde vraag leggen we ook aan Piet Hein Donner voor. Begrijpen we het 
goed dat hij minder enthousiast is over ‘meervoudige democratie’? 

Donner: “In het rapport pleit de commissie-Van de Donk ervoor dat er meer 
wordt geïnvesteerd in de representatieve democratie, met veel ruimte voor 
verscheidenheid. De commissie pleit voor verscheidenheid binnen en tussen 
gemeenten, in taken en democratische vormen. 
Het klinkt als een sympathieke gedachte, maar mijn vraag zou zijn: hoe 
beantwoord je dan de problemen waar de uniformiteit uit voortgekomen is? 
Als er variatie en maatwerk mogelijk is, dan valt op dat er niet veel gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden die het bestaande systeem biedt. Er zijn 
zeker heel goede voorbeelden te noemen in dit verband, maar geconstateerd 
moet worden dat het succes vaak afhankelijk is van één of twee per sonen. 
Neem als voorbeeld oud-burgemeester Van Gijzel in Eindhoven, die lokaal 
veel bereikt heeft met – wat hij zelf noemt – de ‘horizontale samenleving’. 
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Zo’n voorbeeld biedt echter geen garantie dat de aanpak in andere gevallen 
ook goed zal gaan of zal werken. Zo is veel afhankelijk van besturen door 
personen en niet door instituties. En dat hadden we nou net bedacht om 
willekeur te voorkomen. Het klinkt dus mooi en, nogmaals, er zijn geweldige 
voorbeelden, maar deze zijn afhankelijk van persoonlijke of incidentele 
 factoren en niet ingebed in een systeem.”

Tot slot vragen we beide gesprekspartners – per mail nogmaals – om een  
korte reactie op de antwoorden van de ander. Dat is de maximale ‘dialoog’ die 
we in dit mailinterview kunnen bereiken!

Blase: “Te beginnen met het goede nieuws van de overeenkomsten. Wie uit 
het betoog van Piet Hein Donner de ‘uitzonderingen’ licht, leest een breed 
palet van positieve verwijzingen naar burgerparticipatie waarin burgers hun 
verantwoordelijkheid nemen, van ‘geweldige voorbeelden’ en van een bestuur 
dat zich ‘er niet mee bemoeit’. Alleen al onder die vlag zijn veel van de initia-
tieven te scharen die momenteel in ons land (en daarbuiten) plaatsvinden. 
Het tweede punt van ‘het goede nieuws’ is, dat de vice-president van de  
Raad van State zich inderdaad in zijn kritiek concentreert op uitingen van 
directe democratie (zoals het ja/nee-referendum) en niet zozeer op de  diversiteit 
aan vormen waar de ‘co-democratie’ of de ‘meervoudige demo cratie’ naar 
verwijst. Door de optelsom van deze twee punten lijkt het een goede poging 
waard om te bezien of niet juist in de praktijk van de meervoudige demo-
cratie de brug ligt waarin onze opvattingen elkaar kunnen vinden. 

Er zijn echter ook verschilpunten. Met name de door Donner verwoorde 
opvatting dat in de moderne samenleving besluiten genomen dienen te 
worden door ‘daartoe aangewezen personen’. Hij motiveert dit vooral door  
te verwijzen naar de (door deze personen te verwerven) deskundigheid, de 
samenhang en de complexiteit van de vraagstukken. Maar in mijn ogen is 
het ditzelfde punt, dat, omgekeerd geredeneerd, tot vervreemding kan leiden. 
Of – verder doorredenerend – tot de opvatting dat ‘het bestuur voor gewone 
mensen toch niet te begrijpen is’. Mijn idee is nu juist dat bij de voorbereiding 
van de besluitvorming (en afhankelijk van het vraagstuk) alle vormen van 
deskundigheid kunnen worden ingezet, geconsulteerd en betrokken, maar 
dat dit niet hoeft te betekenen dat de besluitvorming zelf door diezelfde 
deskundigen hoeft te worden gedaan. Sterker nog: bij voorkeur niet! Juist in 
de besluitvorming kan gezocht worden naar een evenwicht van hoofd en 
hart (en van kennis en ervaring). De invulling daarvan kan per vraagstuk 
variëren. Dit verhoogt in mijn ogen de kwaliteit én de herkenbaarheid van  
de besluiten.
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Overigens verwoordt Piet Hein Donner in zijn betoog ook een criterium 
waarlangs het gesprek over de nieuwe democratie gevoerd kan worden.  
Hij benoemt immers samenhang, consistentie en continuïteit als pijlers voor 
overheidsbesluitvorming. Bij het ontwikkelen van de genoemde meervormig-
heid in de besluitvorming kan dit – afhankelijk van de aard van het vraag-
stuk – uitstekend als richtlijn (‘kader’) dienen.”

En dan vragen we natuurlijk ook Piet Hein Donner wat zijn reactie is op de 
antwoorden van Bert Blase.

Donner: “Het enthousiasme van Bert Blase voor het herontwerpen van de 
democratie is aanstekelijk. Nu kunnen we het er ook snel over eens zijn dat 
het bepalend is voor de kwaliteit van de democratie dat burgers betrokken 
zijn bij de publieke zaak. Hun enthousiasme en betrokkenheid is de kracht 
van de samenleving. Waar het lukt om samenwerking en burgerparticipatie 
te mobiliseren, wordt veel mogelijk. 

In zijn enthousiasme is Blase echter niet steeds even duidelijk in wat hij 
concreet beoogt. ‘Zeggenschap organiseren in wisselende en gevarieerde 
vormen’, ‘meervoudige democratie en co-democratie’, ‘de gemeenteraad als 
initiator, verbinder of makelaar en de raadszaal als marktplaats van ideeën’; 
het klinkt wervend, maar is niet per se verhelderend. Zolang iedereen het 
met elkaar eens is, is er geen probleem; maar wat als dat niet zo is?  
De democratische rechtsstaat is bedoeld om ook in dat geval verder te 
komen, maar dan wel op zo’n manier dat ook minderheden en individuele 
burgers tot hun recht komen. Ik ben me ervan bewust dat dat hinderlijk is, en 
soms omslachtig: we hebben de mogelijkheden om veranderingen tegen te 
houden soms groter gemaakt dan het vermogen om verbeteringen in gang 
te zetten. Maar dat betekent niet dat we regels en procedures terzijde moeten 
schuiven met een beroep op het enthousiasme van betrokken burgers. 
Immers kan niet voorkomen worden dat, met een beroep op datzelfde 
enthousiasme, een groep tegenstanders het straks helemaal weer anders 
doet. Dan verwordt debat algauw tot krachtmeting, waarbij de regels van  
het recht terzijde worden geschoven met een beroep op de legitimatie  
van de krachtigste. 
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Het enthousiasme van Bert Blase voor  
het  herontwerpen van de democratie  
is aanstekelijk 

Vandaar dat ik beducht ben voor wat gezegd wordt over het combineren van 
de vertegenwoordigende democratie en burgerparticipatie. De regels van 
publieke besluitvorming gaan dan ook gelden voor burgerparticipatie, en de 
regels en procedures zullen snel hun intrede doen. Als men voor burger-
participatie is, moet men ook de moed hebben de zaken werkelijk over te 
laten aan de betrokken burgers. 

Maar als mij als burger verplichtingen worden opgelegd of beperkingen 
worden gesteld, geef ik toch de voorkeur aan de institutionele regels van de 
vertegenwoordigende democratie boven het enthousiasme van een wille-
keurige groep burgers die gegrepen is door een idee of de waan van de dag. 
Dat klinkt misschien ouderwets en er valt veel te verbeteren aan het functio-
neren van de democratie, maar laten we dat doen als de samenleving in 
rustiger vaarwater is gekomen. Want als te midden van alle verandering de 
regels van besluitvorming gaan meebewegen met de gevoelens en machten 
van het moment, weten we binnen de kortste keren niet meer wie verplich-
tend mag beslissen en kunnen we nog alleen met elkaar op de vuist gaan 
om ons gelijk te halen.”

We bedanken beide gesprekspartners voor hun tijd en moeite, en voor de 
mooie gedachtenwisseling. Over sommige belangrijke zaken zijn ze het eens, 
maar over andere duidelijk niet. Dat hoeft ook niet, wat ons betreft. Wij gaan 
erover nadenken, en zijn benieuwd wat u vindt! 
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FELIX ROTTENBERG

Jeroen van Urk
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‘Dus niet na de raads-
verkiezingen in twee 
weken een college in 
elkaar timmeren, maar  
via bijvoorbeeld een 
G1000 de onderwerpen 
voor de komende 
bestuurs  periode inventa-
riseren en je daarover  
als gemeenteraad eerst 
inhoudelijk laten adviseren 
door maatschappelijke 
organisaties’
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Metindevitrinecollector’sitemsalshetjeneverflesjemetAjax-etiketvoor 
deEuropacup-finale1968-69,iszijnAmsterdamsestamcaféKromerzoéén
dat de tijd overstijgt. Een goede plek dus om Felix Rottenberg (raadgever en 
bestuurder, en onder veel meer oud-PvdA-voorzitter) te bevragen op de 
 ontwikkeling van de politiek en/in de democratie.

“Jullie willen van mij weten of ik politiek en democratie radicaal zou willen 
vernieuwen. Wel in de diepe betekenis van het woord, dus vanuit de wortels. 
Je moet ongelooflijk zorgvuldig omgaan met bomen die er al lang staan, 
anders trek je hun hele fundament weg. Zo ook met ons parlementair stelsel, 
landelijk, en lokaal: koester wat er is, zoals de essentiële rol in de wetgeving 
van de Raad van State en de Eerste Kamer – die als echte Chambre de 
Réflexion wel minder partijpolitiek moet zijn dan nu en die je daartoe beter 
kunt samenstellen op basis van loting. Maar kijk vervolgens hoe je de 
  middelmatigheid tegengaat. De politieke arena is enorm naar binnen gericht, 
politici moeten altijd allemaal hun plasje doen, beraadslagingen duren en 
duren maar. Liever zou je af en toe een trompetsolo horen en dat de rest van 
het orkest daarna invalt. Het debat is op een verkeerde manier gepolitiseerd 
geraakt. Ook in gemeenteraden, die de Kamer naspelen. De omgang van 
media met politici draagt daaraan bij, die veroorzaakt in het algemeen een 
verkeerde polarisatie. Maar het is te makkelijk dat alleen de media aan te 
rekenen. Dat incidenten door media worden opgeblazen komt ook door de 
manier waarop politici in dat spel meegaan.”

Bevolkingscommissies

“Neem de verandering van de erfpacht in Amsterdam: dat is naar burgers 
heel onaangenaam verlopen. Hoe had je hen daarbij kunnen betrekken?  
Had vooraf twee commissies ingesteld: één met experts, en één met bewoners. 
Die bewonerscommissie kun je via loting samenstellen en dan elke ingelote 
bewoner de kans geven zelf een maatje erbij mee te nemen, als steun. Die 
twee commissies moeten dan het primaat hebben in het uitdenken van het 
beleid. Ik zou willen dat de staatscommissie-Remkes ook aanbevelingen doet 
voor dit soort burgersturing in de parlementaire democratie. Maar ik houd 
mijn hart vast of het daar van komt. Naast die staatscommissie-van-experts 
vind ik daarom dat er een tweede commissie moet zijn: een bevolkings-
commissie die ook advies uitbrengt over het parlementair systeem, ook voor 
het niveau van gemeenten en provincies (wat mij betreft provincies-light, 
met kerntaken die voortkomen uit de identiteit van de regio). 
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Zo’n bevolkingscommissie moet dan vooral niet worden samengesteld op 
voordracht van politieke partijen. Langs een aantal wegen kun je daar leden 
voor vinden. Zeg vier via loting. Plus vier innovators, drie vrouwen en één 
man, die je laat aanzoeken door een nuchtere vernieuwer als oud-senator 
Wim de Boer. Nog eens vier via de griffiersvereniging, als behartiger van de 
democratie. En vier bovengemiddeld betrokken burgers tot slot, waarvoor je 
namen laat noemen door lokale media.”

Verscheidenheid, variatie, vernieuwing

“Zo mag je verwachten dat er zinnige vernieuwing wordt aangereikt. En dan 
niet voor heel Nederland hetzelfde, maar vol verscheidenheid, variatie en  
via voortdurende experimenten. Met wat acupunctuur de lokale democratie 
genezen. Ja, dat zou tot een gedecentraliseerde verscheidenheidsstaat kunnen 
leiden. Daarmee hol ik niet het primaat van de politiek uit, maar zeg ik wel 
iets over wat in de kern de mentaliteit moet zijn van het politiek bedrijven: 
de grote maatschappelijke onderwerpen agenderen en die behartigen na 
voorfasen voor burgeradvies. Dus niet na raadsverkiezingen in twee weken 
een college in elkaar timmeren, maar via bijvoorbeeld een G1000 de onder-
werpen voor de komende bestuursperiode inventariseren en je daarover  
als gemeenteraad eerst inhoudelijk laten adviseren door maatschappelijke 
 organisaties. Met een extra griffier die voor zo’n voorfase maximaal wordt 
vrijgesteld, om proces en inhoud bezield aan elkaar te knopen. Na die 
 voorfase vanuit de samenleving (met in die tijd nog geen wezenlijke raads-
besluiten) zou je dan in enkele weken als gemeenteraad een soort consti-
tuerend beraad kunnen houden, om te bepalen wat de politieke agenda en 
de hoofdkeuzes voor de komende jaren zijn en welke onderwerpen je aan 
burgers zelf laat, bijvoorbeeld via burgerjury’s. En vooral ook om de werk-
wijze met elkaar af te spreken. Burgemeesters als gouverneurs, als steun-
pilaar van de maatschappij. Wethouders – zij hebben het mooiste politieke 
ambacht dat er is! – die niet met de rug naar burgers staan en tegelijk met 
visie en vernuft richting geven. Raadsleden die minstens een derde van hun 
tijd besteden aan allerlei vormen van maatschappelijk contact, nog eens  
een derde aan controle en onderzoek, en niet meer dan een derde aan het 
 vaststellen van beleid en regelgeving.”
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De meerwaarde van controle

“Controle en onderzoek krijgen nu te weinig aandacht, terwijl politiek juist 
daardoor meerwaarde kan krijgen. In mijn tijd als PvdA-voorzitter heb ik 
altijd aan research gedaan bij werkbezoeken: van buurtbewoner tot wijk-
agent de wijk doorlichten en zo met de bestuurders de stad omkeren.  
Van buiten naar binnen kun je binden. Met raadsrapporteurs (naar analogie 
van het Europees Parlement, en van de Tweede Kamer dankzij het VVD-
Kamerlid Pieter Duisenberg) kun je de samenwerking tussen partijen inten-
siveren en ontpolitiseren. Samenwerken is het moeilijkste wat er is, het is 
teamsport. En je zou denken: wij zijn toch als land groot geworden door 
vernuftige samenwerking. Maar zelfs in het zo gepolariseerde Amerika lukt 
het de volksvertegenwoordiging beter, juist doordat de controlerol van de 
volksvertegenwoordiging er veel sterker is ontwikkeld, inclusief de daarvoor 
benodigde toerusting. Vergelijk eens de Library of Congress met wat de 
Tweede Kamer tot zijn beschikking heeft. Vraag je eens af hoe je gemeente-
raden beter toerust. De informatiepositie van de volksvertegenwoordiging is 
essentieel, want juist daardoor krijgt het primaat van de politiek betekenis. 
Onderzoek en controle bieden de politiek bij uitstek de mogelijkheid om 
gezag te vestigen en tegenstellingen te overbruggen. Het vraagt ook om 
volksvertegenwoordigers met ervaring en doorzicht. Waarom zou een  
Ad Melkert op die manier niet bij uitstek weer op zijn plaats zijn in het 
 parlement? En combineer die ervaring dan met de visie, innovatiekracht en 
bluf van nieuwe generaties. Zelf heb ik kinderen in de geboortejaren 1981 
tot en met 2001. Jong en naïef en zonder cynisme geven zij zoveel energie. 
Ruimte geven aan de antenne van nieuwe generaties, daarvoor moet je 
 verantwoordelijkheid nemen.”
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VAN HET 
 POLITIEKE 
BESTEL DOE 
JE ZELF IN DE 
PRAKTIJK!

Jan Dirk Pruim
Griffier Almere
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Inleiding

Ons lokaal politiek bestel vraagt verandering. Als griffiers 
kunnen wij in de praktijk veel betekenen. Niet door een 
grote systeemwijziging te ontwerpen, maar door ogen-
schijnlijk kleine experimenten te ondersteunen en mee 
aan te jagen. 

Die vraag naar verandering wordt zichtbaar in een stroom van wetenschap-
pelijke rapporten, onderzoeken en adviezen die in 2015 en 2016 is verschenen. 
Rapporten van onder meer de Raad voor het openbaar bestuur, de Commissie-
Van den Donk, de VNG, het SCP en de Studiegroep Openbaar Bestuur, die 
allemaal betrekking hebben op het functioneren van de lokale democratie. 
Dit lijkt meer dan toeval. De lijn in die rapporten is dat verandering van het 
lokale democratische systeem, en daarmee van het raadswerk, noodzakelijk 
en in feite onontkoombaar is. De huidige manier van werken van lokale 
 politiek en lokaal bestuur verliest de verbinding met de ontwikkelingen in 
de maatschappij. Ook in de lokale samenleving lijken ontwikkelingen snel te 
gaan. Historische vanzelfsprekendheden en uitgangspunten doen minder en 
minder recht aan de eisen van de huidige tijd. De teneur in de rapporten is, 
vrij vertaald: ‘de wereld verandert en het openbaar bestuur loopt (te ver) 
achter de ontwikkelingen aan’. 

In een eerder essay dat ik schreef, getiteld ‘Het lege midden’,54 maakte ik 
zichtbaar dat de gemeenteraad zich in het stadhuis heeft laten trekken en 
‘een leeg midden’ heeft achtergelaten. Zowel de dynamiek als het onbehagen 
in de lokale samenleving laat de wens groeien naar een representatieve 
groep mensen die de positie en de statuur heeft om vanuit het midden te 
acteren. Een beweging naar het midden vraagt van gemeenteraden veran-
dering en vernieuwing. Verandering om de gekozenen in staat te stellen 
binnen het beperkte aantal uren dat hen ter beschikking staat vakbekwaam 
te kunnen werken. Vernieuwing om te kunnen aansluiten bij de agenda van 
de stad/gemeente. En om de democratische legitimering gewaarborgd te 
hebben bij regionale samenwerking en van maatschappelijk organisaties  
in het publieke domein. 

Dat is niet eenvoudig, omdat politieke partijen niet meer het vanzelfsprekende 
voertuig zijn voor representatie, en partijen in een positie terecht zijn gekomen 
dat ze zichzelf als het ware opnieuw moeten uitvinden. 
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Niet eenvoudig, omdat de positie van de gemeenteraad gestaag wordt 
 uitgehold. In naam is de raad het hoofd van de gemeente, maar bijvoorbeeld 
de autonome bevoegdheid neemt in verhouding doorlopend af. Want het 
merendeel van de gemeentelijke taken betreft inmiddels medebewindstaken 
uitgevoerd door het college. 

Niet eenvoudig, omdat er steeds meer organisaties en instellingen actief  
zijn in het publieke domein. Al die maatschappelijke organisaties, met de 
vele toezichthouders en commissarissen, bepalen een groot deel van de 
maatschappelijke waarde in het publiek domein. Anders gezegd: het aantal 
spelers in het publieke domein van de gemeente neemt gestaag toe, terwijl 
de verantwoording over hun bijdrage aan maatschappelijk waarde meer en 
meer diffuus is. 

Niet eenvoudig, omdat van de primaire spelers, namelijk de gekozenen, 
wordt gevraagd het risico te nemen raadswerk anders te doen, waarvan  
pas op de termijn de waarde wordt gezien. En de kans dat de kiezer deze 
bijna-zelfopoffering niet herkent blijft levensgroot, met tot gevolg dat hij 
juist niet op hem of haar stemt. 

De wens tot vernieuwen

In de afgelopen jaren zijn er steeds weer nieuwe initiatieven geweest die 
zijn gericht op het vernieuwen van het politiek bestel. Tot op heden is er niet 
een grote beweging die iedereen volgt, of het moet het voortdurend schrijven 
en spreken zijn over de noodzaak tot vernieuwing. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken probeert initiatieven te steunen. De VNG kent een spe ciale 
commissie van raadsleden en griffiers en is actief met bijvoorbeeld de 
democratic challenge. Vele bestuurders hebben zich verenigd in de beweging 
die we kennen als ‘Code oranje’. Op lokaal niveau zie je acties als burger-
toppen, burgerjury’s etc. 

Eén kenmerk hebben de initiatieven al snel gemeen, namelijk dat ze zich 
richten op systeemaanpassingen. Dan is het ook niet vreemd dat in de 
 discussie het al heel snel gaat over suggesties als meer of minder raadsleden, 
verbod tot afsplitsingen, kiesdrempels, loten als instrument, referendum en 
de gekozen burgemeester.

4144.1005 Jaarboek 2017_WT2.indd   157 07-09-17   15:11



158 JAARBOEK 2017

Daartegenover staan geluiden die laten doorklinken dat het helemaal niet 
zo slecht gaat met onze democratie. Want wordt niet gewoon zichtbaar dat 
de kiezer de laatste tijd echt kiest? De kiezer is best betrouwbaar. 

Het gaat in de praktijk dus bij voorkeur over vernieuwingen in ons systeem. 
Op zich niet vreemd, omdat je er veel over kunt spreken en je daarmee 
 vermijdt dat je de oplossingsrichting moet zoeken in wijziging in de politieke 
cultuur. Terwijl in de lokale politieke cultuurverandering in plaats van de 
systeemverandering het vermoedelijke succes ligt opgesloten. Vraag blijft 
hoe lang we daar nog van weg kunnen blijven. 

Die laatste vraag biedt juist de griffier kansen. Omdat de lokale politieke 
cultuur zich niet in één beschrijving laat vangen, kan de griffier als eerste 
adviseur van de gemeenteraad maatwerk leveren. De griffier kan met respect 
voor de cultuur van de (inwoners van de) gemeente een voortdurende 
 discussie in de raad over de noodzaak tot bewegen blijven aanjagen.  
Want een voortdurende discussie over de noodzaak, de taken, de rolverdeling, 
de betrouwbaarheid, de veerkracht, de behoorlijkheid en rechtvaardigheid 
van het lokaal bestuur maakt de kans groter dat de raad kwalitatieve 
 uitkomsten genereert. 

Juist onze tijd kenmerkt zich door het gegeven dat de ander heel goed  
weet hoe jij moet veranderen. In die context zijn vragen belangrijk als: wat 
ga ik als bestuurder of bestuursorgaan betekenen voor, en bijdragen aan de 
herpositionering van de gemeenteraad (of Staten)? En: wat betekent dat  
voor wijziging van mijn rol als bestuurder? Die vragen gelden overigens net 
zo goed voor onze eigen competenties als griffier. Want de vraagstukken in 
de samenleving vragen net zo goed van ons als griffiers een veranderende 
rol en andere kwaliteiten. De competenties uit 2002 zijn niet meer voldoende 
voor 2020. En zo komen we terug op de vraag: wie wil er zelf veranderen? 
Voor de griffiers en de Vereniging van Griffiers ligt hier een kans en  
een opdracht. Een kans om een waardevolle positie in te nemen bij de 
 veran dering naar een nieuwe betekenisgeving voor de gemeenteraad.  
Een opdracht om vanuit de rol van griffier te werken aan de kwaliteit  
van de (lokale) democratie als plaats voor tegenwicht en tegenspraak.
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Veranderen vanuit je eigen positie

De noodzaak die wordt gevoeld om iets te doen, maakt dat er ruimte ontstaat 
voor verbeteringen en veranderingen. En wij mogen ons gesterkt weten in de 
wetenschap dat vele kleine evoluties vaak meer tot stand brengen dan een 
revolutie. Daar kan de toegevoegde waarde van de griffier liggen, in kleine 
veranderingen entameren en ondersteunen, in plaats van een grand design 
voor het systeem te ontwerpen. 

In Nederland is het bijna een traditie als het op vernieuwing van het politiek 
bestel aankomt dat we over systeemveranderingen spreken; maar dat we dat 
spreken zelden omzetten in besluitvorming. De invoering van het duale 
 systeem op lokaal en provinciaal niveau is een uitzondering geweest. Een 
staatscommissie die zo snel succes heeft, met wetgeving als gevolg, dat mag 
als uitzonderlijk worden gerekend. Met de invoering van het duale systeem 
is een eerste poging gedaan het partij-democratische systeem te vitaliseren. 
Het was een bijna klassieke structuurschok, die zijn waarde heeft bewezen. 
Maar de achterliggende jaren hebben ook duidelijk gemaakt dat de cultuur-
verandering, zoals gebruikelijk, minstens zo moeilijk en ingewikkeld is. Veel 
gemeenteraden willen helemaal geen verandering. De fractie- en coalitie-
dwang, als gevolg van de bijna verlammende angst stemmen te verliezen, 
hindert het zetten van stappen om te komen tot verbeteringen en verande-
ringen. Er is inmiddels dan ook een soort ‘dumonisme’ ontstaan. College en 
organisatie lijken er steeds weer op te zijn gericht urgentie tot veranderen  
te smoren. En combineren dat met een dominante bestuurscultuur die is 
gericht op versterking van de bestuurspositie en het ‘doorhalen van voor-
stellen’. Dat maakt dat slechts enkele van de circa 400 griffiers een omgeving 
kennen die ruimte laat voor het zoeken van bescheiden verbeteringen voor, 
en herpositionering van de gemeenteraad.

Met als gevolg dat ook griffiers het eenvoudig gemaakt wordt in ‘het stadhuis’ 
gezogen te worden en ‘druk’ te zijn. Je kunt je daardoor laten ontmoedigen. 
Maar het belang van een kwalitatief goede lokale en provinciale democratie 
en de waarde en het belang van de instituten van democratie zoals een 
gemeenteraad, verplichten de griffier bijna dat niet te laten gebeuren. Want 
als we nog steeds blijven spreken over het vernieuwen van het politiek 
bestel, dan heeft de griffier daar een rol bij. Als beroepsgroep kunnen we 
onze ogen niet sluiten voor de verplichting er werk van te maken. Wij zullen 
niet degenen zijn die een nieuw politiek bestel invoeren. Maar griffiers zullen 
wel degenen zijn die als eerste en laatste adviseur van de raad(sleden) 
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steeds weer op de noodzaak en de urgentie moeten wijzen om verbeteringen 
en veranderingen te zoeken. Griffiers zullen degenen zijn die het voort-
durende gesprek over de verandering in cultuur in gang moeten houden.  
Die daarbij op de argumenten wijzen, zo wel pro als contra. En griffiers zullen 
hun oren en ogen open moeten houden, om de gekozenen in positie te 
 brengen voor hun bijdrage aan de kwaliteit en de publieke waarde van de 
lokale samenleving. 

Juist griffiers verkeren in de positie om in de praktijk de kansen te laten 
voelen en zichtbaar te maken. Griffiers horen hun raadsleden te kennen en te 
weten welke raadsleden wel een zekere urgentie ervaren. En die raadsleden 
verdienen speciale ondersteuning, door hen in positie te brengen tot lobby 
en beïnvloeding, en hen te ondersteunen bij voorstellen tot experimenten. 
Griffiers kennen de lokale bestuurscultuur en weten als eerste wat niet kan. 
Maar ze kunnen wel leren te zien wat er wél kan en met welke raadsleden. 
Griffiers kunnen prioriteren in hun eigen werk en zorgen voor een omgeving 
die hen terzijde staat bij dit complexe element in het vak. Dat maakt het  
vak van griffier waardevol, maar ook een vak dat niet bestemd is voor  
bange mensen. 

Veranderen in de praktijk

Met het vorenstaande heb ik duidelijk willen maken dat het werk van de 
individuele griffier niet ligt in het ontwikkelen van een grand-design voor 
een nieuw lokaal politiek bestel; niet gericht is op een nieuw systeem-
ontwerp. Wel kunnen we via de Vereniging van Griffiers onze denkkracht en 
praktijkervaring inbrengen en een bijdrage leveren aan die discussie op 
landelijk niveau. Dan zal de Vereniging zich met name moeten concentreren 
op het vastleggen van de taak en de positie van de gemeenteraad. 
Bijvoorbeeld op het ontwikkelen c.q. verbreden van de autonome kracht en 
dientengevolge de positie van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door de 
 gekozenen het verantwoordingsplatform te laten zijn voor de maatschap-
pelijke organisaties die in het gemeentelijk publiek domein acteren; of door 
de positie van de raad bij initiatieven vanuit de samenleving te herformu-
leren. Wat kun je als griffier in de praktijk doen aan de verandering van het 
politiek bestel? Ik noem een aantal punten die mijns inziens in de praktijk 
van waarde zijn voor al die griffiers die er ‘werk’ van willen maken.
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Experimenteren
Zo biedt het ontbreken van een blauwdruk juist de kans te zoeken naar 
kleine stappen voorwaarts. En kleine stappen kun je vinden in experimenten. 
Het eerste wat je als griffier te doen staat, is die ruimte te herkennen.  
En vervolgens experimenten ondersteunen, aanjagen en voorstellen. 
Experimenten kunnen in het hele brede veld worden toegepast: denk aan 
een iets andere vergadersetting, of vergaderen op locatie. Maar ook met 
vormen waarbij inwoners hun activiteiten in het publiek domein duiden,  
met andere vormen van toezicht, of bijvoorbeeld met een burgervisitatie,  
een burgerjury of een deskundigenpanel. Denk ook aan informatieverrijking, 
en het aanbieden van informatie met fact sheets, info graphics etc. Of door 
studenten te benutten voor rapportages of visitaties. 

Leren evalueren
Experimenten vragen om evaluatie. Evalueren om te leren. In de praktijk  
met alle dagelijkse beslommeringen blijkt het eenvoudig het evalueren te 
vergeten. Bovendien is het usance bij de overheid dat experimenten altijd 
moeten slagen. We willen wel experimenteren maar alleen als elk experiment 
lukt. Daarmee wordt echter de essentie van een experiment aangetast. Het is 
van belang daar steeds weer op te wijzen, zeker op die momenten dat de 
negatieve afrekencultuur de kop op steekt. Bovendien zullen griffiers aan 
kracht winnen wanneer alerter op evalueren wordt gestuurd en vervolgens 
de ervaringen worden gedeeld. In dat laatste kan een mooie taak voor de 
Vereniging van Griffiers en Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden liggen. Zij kunnen bijdragen door niet alleen een overzicht van 
experimenten te verzamelen, maar daar ook halfjaarlijks met bijvoorbeeld 
een pop-up universiteit één of twee rode draden uit te halen. Stel je voor  
dat 200 gemeenten elk 2 experimenten per jaar doen; wat levert dat aan 
ervaringen op! Die stellen dan gemeenteraden en griffiers weer in de 
 gelegenheid verder te leren. 

Op weg gaan is belangrijker dan de discussie over het einddoel
Vervolgens moet je als griffier beseffen dat je op weg bent gegaan. Op weg 
zonder weliswaar een concrete eindbestemming, maar wel met een einddoel. 
Namelijk de gemeenteraad een hernieuwde betekenis te laten krijgen en een 
stevige positie in het midden van de lokale samenleving. Steeds opnieuw je 
daarvan bewust zijn en bewust maken is een vereiste voor succes. Want op 
weg gaan is belangrijker dan de discussie te voeren over wat het einddoel 
moet zijn. Die praktijk leert dat dergelijke discussies elke beweging stollen. 
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Ken je omgeving
Belangrijk is dat je als griffier je eigen krachtenveld kent en weet waar je 
steun kunt vinden. Bij het presidium, de agendacommissie of bij de driehoek 
van burgemeester, secretaris en griffier. Soms is het bij geen van die groepen, 
maar bij individuele raadsleden. Want het bijzondere, en complexe in onze 
functie is dat we trekker van een veranderingsproces zijn, zonder eigenaar te 
zijn. Wanneer een raad aangeeft te willen veranderen, blijkt de griffier vaak 
trekker te worden. We hebben een functie zonder doorzettingsmacht op dat 
onderwerp maar wel met advieskracht. Dat is een belangrijk onderscheid ten 
opzichte van bijvoorbeeld een veranderagenda van de ambtelijke organisatie 
(om dicht bij onze functie te blijven), waar een gemeentesecretaris eind-
verantwoordelijke is en doorzettingsmacht kan genereren. Het creëren van 
een duidelijke opdrachtgever, bijvoorbeeld een presidium, bijvoorbeeld 
 fractievoorzittersoverleg, bijvoorbeeld werkgeverscommissie etc., is belang-
rijk voor het succes van onze werkzaamheden. Het risico is dat veel griffiers 
dan het hoofd al laten hangen. In de praktijk is in veel gemeenten opdracht-
geverschap diffuus over vele groepjes geregeld. Een groep in die positie 
brengen op dit onderwerp is in veel gemeenten al verandering nummer één, 
ook wanneer het een groep van individuele raadsleden is die de urgentie tot 
veranderen voelt. 

Raadslid zijn vraagt vakmanschap
Raadslid worden mag iedereen, raadslid zijn is niet voor iedereen weggelegd. 
Raadsleden kunnen en moeten veel leren in hun raadsperiode. Vaak gaat  
dat ongemerkt en heet dat ervaring. Gerichte ondersteuning kan echter veel 
effectiever en efficiënter. Met alle dynamiek in de samenleving moet er 
steeds meer begrepen worden en geduid worden. Vanuit dat oogpunt wordt 
de persoonlijke ontwikkeling van raadsleden steeds belangrijker, terwijl het 
een ondergeschoven kindje is bij de raadsleden zelf. Een schone taak voor 
griffiers aan bewustwording daarvan te werken, maar ook stilzwijgend ont-
wikkelingselementen in het reguliere werk te brengen. We moeten dan wel 
verder denken dan het aanbieden van een training of het bijwonen van een 
informatiebijeenkomst. Veel meer denken aan de toepassing van het systeem 
van ‘leren in het werk’. En daarom ook veel meer verbinding met kennis-
instituten zoeken. Bijzonder is dat het gebruik van nieuwe technieken bij 
leren en ontwikkelen op raadsniveau volstrekt niet in beeld is, terwijl raads-
leden juist baat hebben bij dingen leren op een moment dat het hen past. 
Kansen te over dus voor griffiers. 
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Informatieverrijking
Een van de grote problemen is de informatiemania. Je zult er maar voor 
staan als raadslid: doorlopend een veelheid aan informatie moeten verwerken. 
In die situaties dat bestuurders daar gebruik van willen maken hoort de 
griffier op te staan. Belangrijker is te zoeken naar wegen (experimenten)  
om de ordening van informatie te wijzigen. Bijvoorbeeld met fact sheets,  
met info graphics, met een ander aanbiedingsvoorstel met ‘linkjes’. Ook hier 
kansen te over.

Samenwerken
Op de grens van het mogelijke bezig te zijn vraagt ook zorg en aandacht 
voor de griffier zelf. Regel daarom als griffier goede zorg in je omgeving.  
Dat kan als eerste door collegiaal met andere griffiers samen te werken en 
elkaar te steunen. Of als griffiers een kleine intervisiegroep met externe 
begeleiding te regelen, specifiek voor dit onderwerp. Juist dan werkt het 
delen van successen extra motiverend. Maar het vraagt ook opkomen voor 
jezelf door bijvoorbeeld te zorgen dat er een begeleidingsbudget is waar  
je gebruik van kunt maken.

Slot

Het speelveld voor de griffier is groot, maar de politieke en bestuurscultuur 
maakt die met regelmaat klein. Niet toegeven aan die beperking is bijna een 
verplichting voor de griffier, gelet op de breed herkenbare maatschappelijke 
wens tot een betekenisvol politiek bestuur. Verandering maakt onlosmakelijk 
deel uit van het werk van de griffier. En het daagt de griffier uit met kleine 
stapjes een bijdrage te leveren aan uiteindelijk een grote verandering.  
Met het dilemma als griffier trekker te zijn, zonder eigenaar te zijn. Met het 
dilemma te moeten werken op de grenzen van de bevoegdheden als griffier. 
En dus als eerste uit de comfortzone te komen. Met het besef dat als één van 
de eerste dingen, het opdrachtgeverschap moet worden verankerd. Een vak 
zoals gezegd niet voor bange mensen, maar wel met de mogelijkheid een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de betekenis van de lokale politieke 
democratie. 

NOTEN 

54. Zie www.pruimpraat.nl.
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Inleiding

Het lokaal bestuur zit middenin een ingrijpende trans-
formatie van en strijd over waarden en vormen van 
 democratie in reactie op maatschappelijke ontwikkelingen.  
Die transformatie raakt ook ingrijpend de functie/rol van 
de griffiers. De kern van onze analyse is de volgende. 

De afloop van die transformatie is niet zeker. De inzet is respect voor  
checks and balances, participatie, zelfregulering, gelijkwaardigheid, digitale 
verbondenheid… Een goede afloop eist dat het lokaal bestuur beter in staat 
moet zijn breed gedragen oplossingen te bieden voor lastige en taaie vraag-
stukken. Dat vraagt om meer synergie van kracht van het bestuur (bestuurs-
kracht) en de veerkracht van de samenleving, onder andere door het stimu-
leren en faciliteren van die veerkracht.

De griffier zal daartoe, veel meer dan nu, van invloed moeten zijn op de 
 ontwikkeling van het lokaal bestuur, gegeven de opgaven waar het voor 
staat. Waar griffiers de afgelopen jaren vooral op de klassieke, interne 
 driehoek (politiek, bestuur en organisatie) waren gericht om de positie  
van de raad te verankeren, zal vanaf nu de verbinding van de raad met de 
 samenleving de dominante rolinvulling moeten worden. Dit terwijl de 
 ‘binnendriehoek’ alle aandacht zal blijven vragen, omdat die driehoek zélf 
evenzeer moet veranderen in het nastreven van synergie tussen veerkracht 
en bestuurskracht. Dat vraagt van griffiers creativiteit, een gevoel voor de 
ontwikkeling in democratische waarden, aansluiting bij en wortels in de 
lokale gemeenschap, proactief en doortastend vermogen tot het leggen  
van verbindingen en het onderhouden van netwerken en het vermogen 
raadsfracties en leden hierop te coachen. 

Kortom: dat vraagt meer dan een verschuiving van binnen naar buiten:  
de griffier binnenstebuiten.
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Het decor: een Nederland van botsingen

We leven in woelige bestuurlijke tijden. Schaalvergroting, decentralisaties, 
centralisaties, opkomst van directere democratie, versplintering van het 
 politieke landschap, maatschappelijke polarisatie, voorzichtige economische 
wederopstanding, social media-revoluties en onzekere internationale 
 verhoudingen; zomaar wat ontwikkelingen die anno 2017 het werkveld van 
gemeenten in brede zin beïnvloeden, en dus ook het werk van de griffier.  
Wat zijn nu de gevolgen voor de ontwikkeling van de democratie en uitein-
delijk het werk van de griffier?

Onze analyse is dat er een fusie van verschillende soorten botsingen 
optreedt die het democratisch landschap ingrijpend beïnvloeden.56 Tijden 
van economische tegenslag lijken altijd gepaard te gaan met toenemende 
onvrede en vermindering van vertrouwen. Zo ook sinds de economische 
 crisis van 2008. Máár, het lijkt erop dat er de laatste jaren naast de 
 gebruikelijke verharding in tijden van tegenslag nu ook specifieke groepen  
al veel langer geen verbetering in hun positie hebben of ervaren hebben.  
Kim Putters, directeur van het SCP, benoemt ze als de ‘can nots’: groepen  
in de samenleving die moeite hebben in de turbulente maatschappelijke 
ontwikkeling positie te verwerven of te behouden.57

Tegenstellingen langs sociale en culturele scheidslijnen raken vaak aan die 
van de can en can nots, zonder er mee samen te vallen. Zoals de oude en 
nieuwe Nederlanders, de stedelingen vs. de dorpelingen, de slimmen tegen 
de minder slimmen, de gelovigen tegen de seculieren en/of de jongeren 
tegen de ouderen. Hardnekkige vraagstukken als de betaalbaarheid van de 
zorg en de hervorming van het woningaanbod, in combinatie met vraagstuk-
ken als het klimaatvraagstuk leiden tot vragen bij wie de macht eigenlijk is 
geconcentreerd, dan wel zou moeten zijn. Ook hier is vaak sprake van vraag-
stukken die de tegenstelling van can en can nots deels raakt. 

Een voor de werking van het lokaal bestuur niet te onderschatten en 
 tegelijkertijd randvoorwaardelijke ontwikkeling is de steeds snellere 
 digitalisering. De digitalisering versnelt ontwikkelingen in de samenleving 
en vraagt andere competenties, ook in de internationale concurrentiestrijd. 
Niet iedereen kan daar gemakkelijk in mee. 
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Ook verandert daardoor de informatiepositie van betrokkenen rond het 
lokaal bestuur. Inwoners hebben steeds vaker een informatievoorsprong ten 
opzichte van het bestuur, en er is steeds meer informatie beschikbaar over 
het presteren van het lokaal bestuur. Burgers verwachten transparantie en 
heldere antwoorden en willen in lijn met de meer algemene horizontali-
sering van de samenleving zelf vorm geven aan hun leven. Vraagstukken als 
welzijn, werk en inkomen, economische ontwikkeling worden daarbij meer-
schaliger (zowel groot- als kleinschaliger). Niveaus als de straat, de buurt,  
de wijk, de kern, de gemeente als geheel, de (sub)regio, de metaregio, de 
provincie en het landsdeel, nationaal en Europa: ze zijn allemaal relevant 
voor deze vraagstukken. En op al die niveaus spelen botsingen en willen 
mensen zelf invloed hebben. 

Het gevolg van deze botsingen is dat er diepe(re) kloven zijn tussen een 
cultureel meer liberaal en op een open samenleving georiënteerde 
bevolkings groep, met een (economisch) optimistisch perspectief enerzijds  
en een meer op nationale eigenheid georiënteerde groep, met onvrede en 
onzekerheid ook over de eigen (economische) positie, aangeduid met  
termen als ‘de boze burger’ anderzijds. Met daarbij (steeds) grote(re) groepen 
die ‘een zwevende positie’ innemen, en soms tot de ene en soms tot de 
andere groep behoren. 

Ontwikkeling democratie

Voor onze democratie hebben die botsingen en kloven gevolgen.58

Uit onderzoek van het SCP (Continue Onderzoek Burgerperspectieven 
2016/2017) blijkt dat de ontwikkeling van het politiek en maatschappelijk 
vertrouwen over de afgelopen decennia helaas negatief is. Onze overall 
conclusie is dat de high trust samenleving die we van traditie zijn, onder 
druk staat. Nederlanders zijn (in toenemende mate) kritisch op de politiek, op 
politici, op Europa. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een meerderheid van 
onze medeburgers vindt dat het ‘met Nederland de verkeerde kant op gaat’. 

Het is niet allemaal kommer en kwel, Trumpiaanse uitslagen lijken in 
Nederland voorlopig ver weg. Máár, de meningsverschillen zijn heftig en er 
lijkt hoe dan ook een forse basis voor mobilisatie van onvrede over politiek 
en (potentieel) splijtende kwesties als vluchtelingen, migratie en integratie, 
zorg, Europa en euro, energietransitie en mobiliteit. 
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In reactie op de botsingen en vermindering van vertrouwen zien we  
twee sporen: 

1. Populisme, dramademocratie, inquisitiedemocratie en fact free politics
Er is verankering van populistische partijen (nationalistisch, wij-zij, autoritair 
persoonlijk leiderschap en daaraan gebonden beslissingsmacht). Onder titels 
als ‘de boze burger’ vindt mobilisatie plaats. Parallel (en voorafgaand) aan  
de opkomst van populisme speelt een ontwikkeling van wat de Belgische 
politieke wetenschapper Elchardus in onze ogen prachtig verwoordt als de 
dramademocratie (Elchardus, 2003). Daarin zijn politici en media met elkaar 
verbonden in een eindeloze spiraal waarin politiek en bestuur verwordt tot 
huiskamerdrama. 

Daarin passen ook ontwikkelingen als wat Paul ’t Hart de inquisitie-
democratie noemde: dramatisering van en voortdurende aandacht voor 
 incident, corruptie en verzinsels is een bron voor wantrouwen in de politiek 
(’t Hart, 2001). Ook fact free politics, die met name in de VS dramademo-
cratische vormen heeft aangenomen, past goed in dit beeld. Niet kennis en 
plausibele interpretatie telt, maar ‘wat één persoon of beweging vindt en 
wil’: We make it happen! 

Deze gecombineerde opkomst van populisme, drama- en inquisitiedemo cratie 
en fact free politics zien wij als een niet wenselijke ontwikkelrichting in 
reactie op dalend vertrouwen en toenemende maatschappelijke botsingen. 
Máár het is wel een krachtige reactie. Het gevolg is: scheiding van machten 
ter discussie, gelijkwaardigheid van groepen burgers onder druk, dialoog-
vormen verliezen aan kracht, diepere scheidslijnen, meer afstand tot het 
openbaar bestuur, minder vertrouwen en concentratie op de ideologische 
vleugels. Dat is een verschuiving in waarden die we niet willen.

2. Democratische vernieuwingen via directere en complexere participatie
Anderzijds leiden de botsingen en aanverwante ontwikkelingen tot meer en 
directere democratische interactie of meer participatie. Bert Blase, initiatief-
nemer van Code Oranje, merkte daarover recentelijk op:

“De lokale democratie ontwikkelt in hoog tempo aansprekende en vernieu-
wende vormen in het samenspel tussen burgers en bestuur. Er is bijna geen 
gemeente in Nederland waarin het niét gebeurt: het mogelijk maken van 
burgerinitiatief, het betrekken van inwoners bij gemeentelijke vraagstukken 
en het vormgeven aan burgerzeggenschap. Dat kan gaan over de inrichting 
van de openbare ruimte, over veiligheid en over duurzame energie. 

4144.1005 Jaarboek 2017_WT2.indd   169 07-09-17   15:11



170 JAARBOEK 2017

Coöperaties worden opgericht, de buurtwhatsapp wordt ingezet, samen-
levingsagenda’s worden opgesteld en burgerjury’s geven hun oordeel over 
gemeentelijke vraagstukken. Inwoners nemen deel aan herinrichtings-
plannen en krijgen budgetten om initiatieven in hun stad te financieren.  
Een aantal gemeenten heeft zelfs het concrete voornemen om bij de 
 verkiezingen in 2018 de inwoners structureel te betrekken bij de besluit-
vorming die in de raadzaal plaatsvindt. Het betreft een kleurrijk boeket aan 
initiatieven van co-democratie. De kennis en kunde van inwoners wordt 
benut, de wederzijdse betrokkenheid vergroot het onderlinge vertrouwen  
en door het ervaren van eigenaarschap wordt onvrede omgezet in actie.”59

De lokale democratie ontwikkelt in hoog tempo 
aansprekende en vernieuwende vormen in het 
samenspel tussen burgers en bestuur

 
Zoals Blase al stelt: de vormen waarin dit gebeurt zijn talrijk. Soms ook 
 worden inwoners door de overheid succesvol gemobiliseerd en betrokken  
bij het oplossen van taaie vraagstukken. In die situaties worden botsingen 
direct opgepakt en hopelijk opgelost. Gevolgen, daar waar het goed gaat: 
toenemende betrokkenheid van inwoners bij publieke vraagstukken en  
de publieke ruimte, meer eigenaarschap en een vruchtbare relatie tussen 
 overheid en samenleving.

De ontwikkeling speelt in onze optiek in twee duidelijk verschillende 
 domeinen tegelijkertijd:
• Hoe we gezamenlijk tot innovatie van beslissingsprocessen komen 

 (referenda, burgerjury’s, experimenten met loting van vertegenwoordigers 
etc.); 

• hoe we gezamenlijk sociale veerkracht realiseren (coöperaties, burger-
initiatieven, publiek-private samenwerking, eigen-kracht-ideeën, 
 mantelzorg etc.). 

Een verschuiving in waarden die we wel willen: participatie, toegankelijk-
heid, burgerschap, checks and balances. Maar wel in nieuwe vormen en dat  
is ongemakkelijk en zoeken. Vast staat dat het omgaan met veelvormige 
 belangenvraagstukken waarin belanghebbenden allemaal direct aan tafel 
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zitten níét is waar ons representatieve politieke stelsel op is ingericht. Het is 
in die zin een breuk met het polderconcept. Niet langer zitten belangen-
groepen en vertegenwoordigers aan tafel: belanghebbenden voeren zélf de 
gesprekken. Overheden (nationaal en lokaal) worstelen met deze systeem- 
ontwrichtende innovaties en ontwikkelingen. Lokaal wordt daar overigens 
veel meer progressie in geboekt dan nationaal. En dan uiteindelijk tot 
 consensus of in ieder geval forse legitimiteit komen bepaalt of er sprake is 
van samen publiek waarde maken zoals door Mark Moore veelvoudig uit-
gewerkt (zie bijvoorbeeld: Moore, 2013).

De ontwikkelingen brengen lokale overheden ook in verwarring doordat ze 
raken aan democratische waarden als democratieopvattingen (wat is demo-
cratisch en wat is dus legitimiteit?), burgerschap (de relatie tussen overheid 
en samenleving, wie doet wat?) en gemeenschapszin (op welke schaal ‘leven’ 
gemeenschappen? Welke vormen van in- en uitsluiting zijn wenselijk, welke 
niet?). De opkomst van meer directe democratie is zeker niet onomstreden, 
noch is die gemeengoed. Maar wat ons betreft is het de richting voor het 
zoeken van oplossingen voor toenemende botsingen, dalend vertrouwen en 
politieke fragmentatie. 

Hoe verder: synergie tussen veerkracht en 
bestuurskracht

Er is een botsing van waarden rond democratie gaande. Respect voor chekcs 
and balances versus macht in de hand van de winnaar; eenvoudige meerder-
heid versus respect voor onaantastbare mensenrechten, simplisme versus 
inhoudelijke dialoog, zelfbepaling en zelfregulering versus bepalen door 
macht. De opgave voor lokaal bestuur is wat ons betreft dus hoe lokale 
democratie via de weg van democratische vernieuwing en innovatie kan 
worden ontwikkeld om zo te voorkomen dat we de weg van populisme  
en verharding inslaan. Er is veel meer nodig dan dat, zoals goede nieuws-
voorziening tegenover fact-free berichtgeving, een sociale agenda die 
 mensen het gevoel geeft er bij te horen en zo meer. Maar voor de griffier is 
van belang hoe het lokaal bestuur zich ontwikkelt en daaraan kan bijdragen. 
En dan gaat het om de synergie tussen veerkracht en bestuurskracht verder te 
ontwikkelen. Bestuur dat sterk is om publieke belangen te beschermen als dat 
moet, maar dat ook vooral doet door de samenleving te steunen in het eigen 
vermogen zaken op te pakken, vanuit respect voor zelfregulering en met oog 
voor essentiële democratische waarden. 
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Dan is onze voornaamste oplossingsrichting democratische zelfbepaling. 
Mensen willen zelf bijdragen aan oplossingen van vraagstukken die hen 
raken. Voor veel vraagstukken geldt dat uiteindelijk burgers en organisaties 
door hun gedrag (mede) bepalen hoe succesvol we vraagstukken als de 
energietransitie, mobiliteit en digitalisering kunnen aanpakken. We bepleiten 
daarom om als lokale democratie als uitgangspunt te hanteren dat je altijd 
zoekt naar afspraken, coalities en arrangementen die als basis hebben dat 
mensen zelf en samen oplossingen zoeken (zelfregulering), daar waar nodig 
gesteund door (landelijke) kaders en voorzieningen. De vraag is dan telkens 
hoe je die zelfregulering vanuit de politiek bestuurlijke regulering kunt 
 steunen en faciliteren. In eigentijds lokaal bestuurlijk jargon: 

• Steun en bevorder veerkracht van de samenleving;
• ga uit van complementariteit van zelfregulering en regulering. Vooral bij 

multischalige problematiek waarbij zelfregulering de basis is. Ontwikkel 
voor multischalige kwesties arrangementen die aan meer bindende, 
innovatieve oplossingen bijdragen; streef naar zoiets als maatschap-
pelijke akkoorden;

• gebruik voor de dialoog over de principes waarlangs we kunnen afwegen 
originele mogelijkheden zoals digitale interactie over vraagstellingen, 
burgerjury’s, schaduwraden, maatschappelijke denktanks, de G1000 
methodiek etc.. . Simplisme is daarbij verboden; heldere en transparante 
dilemma’s met keuzes zijn zeer gewild; organiseer die dialoog dus vanuit 
platforms; 

• help de raad soorten vraagstukken te onderscheiden: wicked vraag-
stukken (veel onenigheid, weinig kennis) vragen een andere aanpak dan 
 technisch complexe vraagstukken (overeenstemming over richting, veel 
kennis). Juist daar kan goede procesvoering vereist zijn, tegen populisme, 
tegen machtsconcentratie, voor gelijkwaardige invloed.

We zijn er van overtuigd, dat hoewel niet voldoende, het op deze wijze 
 versterken van de lokale democratie ook een buffer is tegen populisme  
en verharding en kansen geeft op gelijkwaardige betrokkenheid.
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Betekenis van deze oplossingsrichting voor 
de gemeenteraad en het raadslid 

In die context van sterkere synergie tussen veerkracht en bestuurskracht zal 
de gemeenteraad vooral op zoek moeten naar werkwijzen en arrangementen 
waarin bewoners en betrokken maatschappelijke partners, ondersteund maar 
ook getoetst door, bestuur en gemeenteraad aan maatschappelijke waarde 
werken. Natuurlijk zal er ook ‘traditioneel’ raadswerk blijven en natuurlijk is 
zelfregulering geen oplossing voor elk vraagstuk. Maar het zoeken naar en 
doen werken van die nieuwe arrangementen met zelfregulering als uit-
gangspunt, met multischaligheid en met het zoeken naar geschikte besluit-
vormingsvormen, dat zal de grote uitdaging worden. Voor de raad heeft dat 
consequenties.

In de kern zal de raad namelijk een andere speler in de lokale democratie 
moeten worden die vooraf meer inhoudelijke en proceskaders stelt en 
 achteraf toetst op belangen. Die het mogelijk maakt dat de samenleving aan 
zelfregulering doet (daar waar mogelijk) en ook terughoudend is in het 
bijsturen of corrigeren van uitkomsten van zelfregulering. Ook als het de 
raad niet bevalt.

Dat vraagt dat kennis en ondersteuning zich mede zal moeten richten op  
dat zoeken naar arrangementen. Dit is geen ‘natuurlijke’ vaardigheid voor 
huidige gemeenteraden, gericht op controle en oordelen aan het eind van  
de beleidscyclus. Ook de beschikbare tijd voor raadsleden is op dit punt  
een beperkende factor. Actieve ondersteuning op dat vlak zal nodig zijn.
Dat vraagt ook én kunnen afwachten (en níét sturen) én proactiviteit. En 
proactiviteit vereist op haar beurt continu monitoren, omgevingsbewustzijn 
en vroeg signaleren waar op te acteren. Het vereist ook kunnen selecteren 
en prioriteren. De raad kan hierin niet alleen afhankelijk zijn van het college 
van B&W.

En eist vooral ook verdere verdieping van de relatie met gemeenschap.  
Dat vraagt enerzijds nadenken over democratische waarden als burgerschap, 
legitimiteit en toegang en inclusie. Maar anderzijds is het ook heel plat: 
letterlijk elkaar kennen. Die relatie zou ook moeten ontstaan tussen de 
gemeenteraad als geheel (dus een collectieve actor) en de samenleving.  
Hier komen de rollen van volksvertegenwoordiger, coalitie-oppositielid  
én gemeenteraadslid interessant samen. 
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En tot slot vraagt het oefening, oefening, oefening en verdergaande profes-
sionalisering van raadsleden om meerdere rollen te kunnen spelen. 

De griffier: keer jezelf binnenstebuiten

De griffier is een bijzondere functionaris in het openbaar bestuur. Pas 15 jaar 
bestaand (in de huidige vorm), in het leven geroepen door landelijke wet-
geving van dualisering met een wens tot sterkere gemeenteraden die 
 autonomer en kritischer konden functioneren ten opzichte van het dagelijks 
bestuur. Om zo lokale democratie interessanter te maken voor ‘de burger’. 
De afgelopen 15 jaar heeft de beroepsgroep haar functie moeten ontdekken 
en inrichten. Dat heeft geleid tot, in onze ervaring, veel diversiteit in rol-
opvatting, roluitoefening en positie binnen gemeenten. Er zijn griffiers die 
hard werken om beleidsvoorbereiding nog zo monistisch mogelijk te laten 
verlopen. Ze koppelen vroegtijdig raad en organisatie aan elkaar. Er zijn ook 
griffiers die juist een strikte dualistische benadering hanteren. College en 
raad hebben elk hun eigen rol en het spel moet gespeeld worden. 

Er zijn griffiers die hard werken om beleids
voorbereiding nog zo monistisch mogelijk  
te laten verlopen

Ondanks die diversiteit hebben veel griffiers in onze ervaring een sterke 
focus op de binnenwereld van het lokaal bestuur. Dit blijkt uit het recente 
ambtsonderzoek onder griffiers (Hulst e.a., 2016). 181 van de 239 onder-
vraagde griffiers zijn een basisgriffier (111) of basisplusgriffier (70), die toch 
primair met de binnenwereld van het lokaal bestuur bezig zijn. De vergader-
cyclus, handhaving en bewaking van procedures en denken vanuit sterke 
rolscheidingen voert dan de boventoon. En natuurlijk, er zijn altijd uitzonde-
ringen: sommige griffiers zijn nadrukkelijk en actief bezig met het bouwen 
van verbindingen tussen binnen en buiten.
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Gegeven de opgave voor het lokaal bestuur die we schetsten, namelijk het 
komen tot een veel sterkere synergie tussen bestuurlijke en maatschap-
pelijke kracht door democratische innovaties en maatschappelijke organis-
atie, is een dominante oriëntatie op de bestuurlijke binnenwereld niet 
 voldoende. Althans, niet voor een griffier die zijn of haar gemeenteraad in 
positie wil brengen om aan een goed functionerende lokale democratie bij 
te dragen gericht op gelijkwaardigheid, participatie, burgerschap, goede 
checks and balances en gelijkwaardigheid en toegang. 

Het ondersteunen van raad en raadsleden bij deze rolverandering vraagt  
een verdere ontwikkeling van de traditionele rol van de griffier gericht op  
de positie en goed kunnen functioneren van de raad in multischalige en 
meervoudige democratische verhoudingen. We duiden dat aan met een vier-
tal termen, die overigens ook in lijn zijn met bijv. het ROB-advies ‘15,9 uur’ 
(2016) en BZK-kamerbrief uit 2016 over ‘versterking van de positie van 
raadsleden’:

Krachtige ondersteuner op inhoud en proces. De griffier moet zowel van de 
inhoud als het proces zijn. Zuivere, transparante en juiste besluitvorming 
blijft een kernvereiste van het functioneren van ons lokaal bestuur. Maar 
daar waar een gemeenteraad krachtiger in positie wil komen en eigen-
standige relaties met de gemeenschap wil opbouwen, vereist dat ook meer 
inhoudelijke ondersteuning. De raad moet kunnen sparren en advies vragen 
aan zijn eigen ondersteuning.

Eigen relaties met externen, spin in het web, verbinder, netwerker. De griffier 
moet om proactiviteit te kunnen versterken zelf voelhoorns in de lokale 
gemeenschap hebben. Hij/zij kan daarbij niet afhankelijk zijn van de voeding 
van de raadsleden (zoals nu vaak het geval is), hij/zij zal de raad moeten 
kunnen voeden. Wat leeft er? Welke sentimenten zijn actueel en van belang? 
Vanuit een holistisch perspectief.

Gelijkwaardige actor in de driehoek. Gericht op die driehoek moet de griffier 
ook zelf tot verandering stimuleren. De burgemeester en gemeentesecretaris 
zitten vaak in de beslommeringen van alledag. Vele dossiers en vele zorgen 
liggen op hun bord. De aandacht voor innovatie, democratische processen en 
het functioneren van de gemeente kan dan juist door de griffier versterkt 
worden. Hij heeft als kernverantwoordelijkheid het functioneren van de 
lokale democratie en de gemeenteraad daarbinnen.
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Procesinnovator voor het functioneren van de raad. Altijd bezig met het zo goed 
mogelijk laten aansluiten van de wereld van de raad op de wereld van de 
samenleving. Waarbij de wereld van de samenleving het uitgangspunt is, en 
niet de logica of regels van de gemeenteraad. We voorzien een griffier die 
altijd op zoek is, ook onder collega’s, naar nieuwe vormen van vergaderen, 
besluiten, terugkoppelen en betrekken, omdat dat één van de vitale functies 
van de lokale democratie is.

We zijn ons van één belangrijk aspect bewust: dit vereist ook gemeenteraden 
die dit perspectief onderschrijven en hun griffie(r) langs deze lijnen stimuleren. 
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NOTEN 

55. Henk Wesseling publiceert regelmatig over vraagstukken van leren in het openbaar 
bestuur, recentelijk in Bestuurskunde 2017-2 over informatieveiligheid. Frederik 
van Dalfsen schreef o.a. het boek Pionieren in Participatieland (2017) over de 
uitdagingen en issues waar gemeenten tegenaan lopen bij participatief werken.  
De auteurs schrijven dit opiniërende artikel op persoonlijke titel.

56. Zie voor een mooie analyse: B. Steur c.s. Maatschappelijk onbehagen en het open-
baar bestuur, Strategische Verkenning, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2017

57. Bijvoorbeeld in zijn lezing bij Wageningen University & Research op 31 mei 2017.
58. Voor een heel andere mening zie bijvoorbeeld: Tom van der Meer, Niet de kiezer is 

gek, 2017.
59. Opinieartikel Bert Blase in: Trouw, 18 maart 2017.
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‘Raad, verstevig contacten 
met maatschappelijke 
vertegenwoordigers’
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Het versterken van de lokale democratie staat al lang op 
de beleidsagenda van gemeentelijk Nederland. Er zijn 
allerlei initiatieven gelanceerd om het lokaal bestuur te 
democratiseren. Te denken valt aan interactieve beleids-
vorming, G1000’s, referenda en ‘doe-democratie’  
(Michels & Binnema, 2016; Tonkens e.a., 2015). Behalve  
bij sommige referenda, is het aantal burgers dat op deze 
manier politiek participeert echter beperkt (Peters e.a., 
2014; Tonkens e.a., 2015; Michels & Binnema, 2016). 
Bovendien blijkt keer op keer dat bij allerlei vormen van 
directe participatie goedgebekte hoogopgeleide blanke 
burgers van middelbare leeftijd oververtegenwoordigd 
zijn; dat kan ongelijkheid in de hand werken en daarmee 
een belangrijke democratische waarde ondergraven 
(Bovens & Wille, 2011; Michels & Binnema, 2016). 

In deze bijdrage betogen wij dat de oplossing voor het versterken van de 
lokale democratie niet zozeer bij deze participatieve vormen moet worden 
gezocht. De oplossing ligt veeleer bij het versterken van de vertegenwoor-
digende democratie. De gemeenteraad speelt daarbij een belangrijke rol.  
We zullen in deze bijdrage betogen waarom de gemeenteraad kan worden 
beschouwd als een fantastisch democratisch platform. Tegelijkertijd laten  
we zien dat dit platform in de praktijk kampt met enkele problemen. Deze 
problemen betekenen echter niet dat we de vertegenwoordigende demo-
cratie gedag moeten zeggen en ons heil moeten zoeken in vormen van 
directe participatie van burgers. In plaats daarvan betogen we dat het func-
tioneren van gemeenteraden kan worden verbeterd door gebruik te maken 
van maatschappelijke vertegenwoordigers. 

Gemeenteraden zijn namelijk niet de enigen die kunnen claimen burgers van 
een gemeente te vertegenwoordigen. Er zijn ook allerlei maatschappelijke 
vertegenwoordigers actief. Te denken valt aan artsen, patiëntenorganisaties, 
adviesraden, kerken en huurdersverenigingen. Zij weten via directe contacten 
met verschillende groepen burgers op een soms andere manier dan gemeen-
teraadsleden wat er leeft in de gemeente. Door contacten met maatschap-
pelijke vertegenwoordigers te verstevigen kan de gemeenteraad zijn potentie 
versterken als democratisch platform waarin publiekelijk van gedachten 
wordt gewisseld over wat goed is voor de gemeente (van de Bovenkamp & 
Vollaard 2017).
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De enige optie voor lokale democratie

De gemeenteraad mag met recht een fantastisch democratisch platform 
worden genoemd. Ondanks de kritiek die vaak te horen is op het functioneren 
van de vertegenwoordigende democratie zijn en blijven gemeenteraden  
de belangrijkste vorm van politieke participatie; meer dan de helft van de 
 kiezers neemt immers deel aan gemeenteraadsverkiezingen. Daar staat 
tegenover dat 70% tot 80% van de burgers niet deelneemt aan andere 
 vormen van gemeentelijke beleidsvorming zoals een petitie tekenen, contact 
zoeken met raadsleden, wethouders, partijen en ambtenaren, of het bezoeken 
van een inspraakavond (Van Houwelingen et al, 2014: 50; Den Ridder en 
Dekker, 2016: 32). Daarnaast zijn gemeenteraden langzamerhand het enige 
platform waar nog in het openbaar van gedachten wordt gewisseld over  
de manier waarop de lokale politiek moet worden vormgegeven. Zeker in 
kleine gemeenten zijn er immers geen of nauwelijks nog media die serieus 
onderzoek doen naar of rapporteren over gemeentelijke politieke keuzes  
(Kik en Landman, 2015). 

Natuurlijk wordt er op andere plekken ook wel gediscussieerd over politieke 
keuzes, maar dat gebeurt vaak achter de schermen tussen ambtenaren of 
wethouders en allerlei belangengroepen of tussen wethouders van diverse 
gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden voor jeugdzorg, arbeids-
participatie of de Wmo (vgl. Denters, 2015). Deze discussie achter de scher-
men is problematisch. Het is lastig te zien en daarmee te controleren welke 
deals op basis van welke overwegingen worden gesloten. Bovendien bestaat 
het gevaar dat in allerlei participatietrajecten waar deelnemers zichzelf 
mogen aanmelden, vooral de ‘grote bekken’ gehoor vinden. Gemeenteraden 
zijn dus onderhand het enige platform waar in het openbaar, transparant 
over lokale politieke keuzes wordt besproken. Een bijkomend voordeel is  
dat het debat en de dialoog in de gemeenteraden spelregels kennen die  
de democratische kwaliteit kunnen waarborgen:

• De openbare uitwisseling van informatie maakt de besluitvorming 
controleerbaar;

• de noodzaak om in het openbaar te overtuigen en te rechtvaardigen 
beperkt de ruimte voor smoezelige deals, partijen moeten proberen 
elkaar te overtuigen op grond van argumenten en feiten;

• de openbare verslaglegging zorgt ervoor dat politici en bestuurders aan 
hun uitspraken kunnen worden gehouden;
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• de bescherming van minderheidsstandpunten is gewaarborgd omdat niet 
alleen de grote bekken en gevestigde meerderheden gehoord worden 
maar ook kleine partijen de ruimte hebben om zich te laten horen; 
 minderheidsstandpunten krijgen op deze manier ook een podium;

• gemeenteraden bestaan veelal uit amateurpolitici. Dat heeft het voordeel 
dat zij meer dan professionele politici zoals Kamerleden midden in de 
maatschappij staan. Deze amateurpolitici kunnen daardoor ook makke-
lijker voeling houden met wat er in de maatschappij leeft;

• tot slot kan de gemeenteraad het algemene belang van álle burgers  
en betrokkenen in de gaten houden, en niet alleen de belangen van 
degenen die direct participeren.

Kortom, gemeenteraden kunnen een prima democratisch platform zijn,  
en ze vormen eigenlijk de enige optie voor een goed functionerende  
lokale democratie. We moeten daarom zuinig zijn op de gemeenteraden  
en ze koesteren.

Ruimte voor verbetering 

Betekent bovenstaande analyse dat de lokale democratie uitstekend functio-
neert en dat er geen ruimte is voor verbetering? Het antwoord hierop is nee. 
Ons onderzoek naar het functioneren van de lokale democratie laat zien dat 
er wel degelijk ruimte is voor verbetering (Van de Bovenkamp & Vollaard, 
2017). Zo blijkt dat gemeenteraden het in de praktijk soms moeilijk vinden 
om effectief controle uit te oefenen op allerlei beleidsterreinen zoals jeugd-
zorg, milieu, etc. door gebrek aan tijd en expertise (Raad voor het openbaar 
bestuur, 2016). Ook worden gemeenteraden regelmatig geconfronteerd met 
colleges die zeggen dat ze hun voorstellen al met de hele gemeente hebben 
besproken via overleg met belangengroepen, interactieve beleidsontwik-
keling of een G1000 (zie o.a. Schaap, 2015; VNG Denktank, 2016). Dit brengt 
gemeenteraden in een lastige positie. Zij moeten dan immers beargumen-
teren dat niet deze directe vormen van democratie, maar zij een goede 
 afs piegeling zijn van de wensen van burgers in de gemeente. Dit terwijl de 
basis van deze vertegenwoordigingsclaim, de gemeenteraadsverkiezingen, 
om verschillende redenen als problematisch kan worden beschouwd:

• Burgers baseren hun partijkeuze vaak niet op lokale maar op nationale 
politiek (Boogers & Van Ostaaijen, 2011);

• partijprogramma’s zijn een hele verzameling aan standpunten, waarover 
een kiezer allerlei verschillende ideeën kan hebben. Niettemin heeft hij 
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of zij maar één stem, dat maakt het niet altijd even gemakkelijk om te 
achterhalen waar het met een gemeente naar toe moet op basis van 
verkiezingen alleen (Saward 2010);

• de opkomst bij verkiezingen is beperkt, aangezien bepaalde groepen 
burgers meer geneigd zijn op te komen bij verkiezingen dan anderen.  
Het gevaar is daardoor dat de voorkeuren van niet-stemmers niet goed 
doorkomen (vgl. Boogers & Salomé, 2014);

• gemeenteraden zijn geen representatieve afspiegeling van bevolking  
als het gaat om leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau  
(Schaap 2015);

• verkiezingen vinden eens per vier jaar plaats, terwijl er in de tussentijd 
een hoop kan veranderen en nieuw beleid ontwikkeld moet worden. 
Burgers kunnen ook daar best ideeën over hebben maar hebben zich  
daar nog niet via verkiezingen over uit kunnen spreken (Saward 2010);

• politieke partijen zijn problematische vehikels geworden om te weten 
wat er leeft, omdat ze te maken hebben met een afkalvend ledenbestand 
(Den Ridder, 2014; Peters & Van Stipdonk, 2016).

Kortom, gemeenteraden zouden een goede democratische platformfunctie 
kunnen vervullen, maar de huidige praktijk laat nog een en ander te  
wensen over. 

Tijd voor actie van de gemeenteraad:  
het betrekken van maatschappelijke 
vertegenwoordigers

Versterking van de lokale democratie kan door het democratisch potentieel 
van gemeenteraden beter te benutten. Gemeenteraden kunnen daar zélf een 
belangrijke rol in spelen door proactiever het politieke debat te voeren. 
Gemeenteraden zijn het hoofd van de gemeente. Daarom is het vreemd dat 
gemeenteraden niet zelf de regie voeren over debat en dialoog over allerlei 
voorstellen om richting te geven aan de gemeente. Het is natuurlijk prachtig 
dat colleges aandacht besteden aan contacten met burgers en belangen-
groepen, maar het gevaar ontstaat zo dat de gemeenteraad en directe 
 participatievormen tegen elkaar worden uitgespeeld. 

Om een proactievere rol te spelen is het belangrijk dat gemeenteraden 
weten wat er in de gemeente leeft. Als gezegd hebben gemeenteraadsleden 
daarbij het voordeel dat zij vaak meer dan beroepspolitici geworteld zijn in 
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de lokale maatschappij. Hoewel dit belangrijk is voor het uitvoeren van hun 
vertegenwoordigende functie kunnen gemeenteraden daarnaast beter 
gebruik maken van de kennis van maatschappelijke vertegenwoordigers.  
Dit zijn mensen en organisaties die bij uitstek op de hoogte zijn van het wel 
en wee van bepaalde groepen burgers en daarom kunnen claimen hen te 
vertegenwoordigen. In ons onderzoek naar lokale vertegenwoordiging bij  
de recente decentralisaties (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en 
arbeidsparticipatie) kwamen we allerlei organisaties, groepen en individuen 
tegen die goed op de hoogte zijn van wat er lokaal speelt, juist ook onder 
niet-stemmers, juist ook onder mensen die geen lid van politieke partijen 
zijn, juist ook onder mensen die niet aan inspraak, interactieve beleids-
vorming, referenda, etc. meedoen. Te denken valt aan huisartsen, patiënten-
organisaties, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden, huurdersverenigingen, 
dorpsraden en kerken. Dit zijn mensen en organisaties die contacten onder-
houden met hoog- en laagopgeleid, rijk en arm, dik en dun, ziek en gezond, 
oud en jong. Deze individuen en organisaties proberen al in meer of mindere 
mate op te komen voor de belangen van deze groepen in hun gemeente.  
Uit ons onderzoek bleek echter dat zij zich daarbij vooral richten op wet-
houders en ambtenaren en dat het contact met gemeenteraden beperkt is. 
Dit is nadelig voor de lokale democratie omdat deze contacten zich zo aan 
het publieke debat onttrekken en ook maatschappelijke vertegenwoordigers 
en de politieke gekozen vertegenwoordiging (de gemeenteraad) tegen  
elkaar kunnen worden uitgespeeld (van de Bovenkamp & Vollaard 2017). 

Contacten tussen maatschappelijke en politieke vertegenwoordigers kunnen 
daarentegen een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de 
lokale democratie. Gemeenteraden kunnen relatief makkelijk van dergelijke 
personen, organisaties en groepen informatie krijgen over een bepaald 
beleidsterrein. Ze kunnen dat doen door hen actief uit te nodigen in 
gemeenteraden door, laten we ze dialoogzittingen noemen, te organiseren. 
Tijdens deze zittingen kunnen gemeenteraden zich snel laten bijpraten over 
een bepaalde kwestie. Op die manier kunnen ze hun expertise bijspijkeren 
en te weten komen wat de voorkeuren zijn van mensen. Juist ook van 
 mensen die niet geneigd zijn naar de stembus te komen of zich niet mak kelijk 
kunnen uiten tijdens een inspraakavond op het gemeentehuis. Een ander 
voordeel is dat gemeenteraden zo hun eigen informatiebron hebben om  
de informatie van het college te controleren. Met die informatie kunnen ze 
 vervolgens beter hun positie bepalen over bepaalde beleidsvoorstellen. 
Dialoogsessies met maatschappelijke vertegenwoordigers bieden ook nog 
eens politiek voordeel; partijen kunnen zich immers profileren door hun 
uitnodigingsbeleid te richten op bepaalde groepen en individuen. 
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Op het gebied van zorg en welzijn kan de ene partij zelfstandige onder-
nemers  uitnodigen die ook Wmo en jeugdzorg willen verstrekken, terwijl de 
andere partij juist de grote zorginstellingen kan vragen, en weer een ander 
de lokale ouderenvereniging om zich te onderscheiden. Tijdens de dialoog 
die zo ontstaat kunnen argumenten en feiten worden getoetst van alle 
betrokkenen, of dat nu om het college, andere partijen of de maatschap-
pelijke vertegenwoordigers gaat. Een laatste belangrijk voordeel van 
 dergelijke informatieve dialoogzittingen is dat het plichtmatig opdreunen 
van partijstandpunten die eerder in de fractie zijn besproken vermeden 
wordt. In plaats daarvan kunnen fracties – zonder zich gelijk te binden aan 
een bepaald standpunt – eerst van gedachten wisselen met mensen die 
weten wat er speelt in allerlei geledingen van de maatschappij en zo hun 
standpunt bepalen over wat zij denken dat het beste is voor alle burgers  
van de gemeente. 

Kortom, gemeenteraden moeten zich niet laten wegzetten door allerlei 
directe participatietrajecten, of door gesprekken die het college vooraf voert 
met de stad of het dorp. Nee, ze moeten doen waarvoor gemeenteraden bij 
uitstek geschikt zijn: het platform zijn waarin publiekelijk van gedachten 
wordt gewisseld over wat goed is voor de gemeente. Politiek moet terug het 
gemeentehuis in – het is immers de enige plek om in de openbaarheid en 
met nette procedures het democratisch debat te voeren. Om dat beter te 
kunnen doen, is wel de informatie van maatschappelijke vertegenwoordigers 
die bij uitstek weten wat er onder de mensen leeft, van cruciaal belang.
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Ieder rechtgeaard democraat zou verheugd moeten zijn 
geweest toen het referendum over de Grote Markt in 
Groningen aanleiding gaf tot veel, soms heftige debatten 
op straat, in kantines van bedrijven, sportverenigingen  
en scholen, in winkels en vanzelfsprekend op de  
Grote Markt. Als de kwaliteit van de samenleving mede 
en vooral wordt bepaald door het democratisch gehalte 
ervan, viel er op de kwaliteit van de Groninger samen-
leving in die dagen weinig aan te merken. Nooit eerder 
was de opkomst bij een lokaal referendum zo hoog als 
toen in 2001 in Groningen.

De feiten op een rij

Toen de geallieerden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de stad 
Groningen vanuit het zuiden bevrijdden, stuitten ze op grote weerstand van 
de achtergebleven Duitsers. En zo werd vrijwel de gehele noordwand van de 
Grote Markt in een langdurend vuurgevecht compleet verwoest. Na de oorlog 
werd de wand herbouwd in de stijl van wat de naoorlogse architectuur is 
gaan heten. In 2001 vond het gemeentebestuur dat deze kant van de  
Grote Markt aan vernieuwing toe was. Er kwam een startnotitie met grove 
schetsen waaraan ook de gerenommeerde architect Jo Coenen had mee-
gewerkt, met onder meer een ondergrondse parkeergarage en een zogenaamde 
koopgoot. Omdat het hier om een ingrijpende verandering zou gaan, en 
omdat tegenstanders van de plannen in totaal 4.200 handtekeningen wisten 
te verzamelen (het dubbele van het benodigde aantal), besloot de gemeente-
raad, overeenkomstig de door diezelfde raad vastgestelde Referendum-
verordening, de startnotitie referendabel te verklaren. Deze verordening was 
destijds door de raad aangenomen in het besef dat de vertegenwoordigende 
democratie in deze tijd van kritische en mondige burgers aanvulling 
behoefde door deze burgers over nader te bepalen onderwerpen recht-
streeks invloed te geven. En zo’n plan voor het stadshart, zeg maar de huis-
kamer van alle Groningers, was volgens de gemeenteraad zo’n onderwerp.  
Nu de raad eenmaal de notitie referendabel had verklaard, moest er vervolgens 
nog door de burgers een verzoek tot het houden van een referendum worden 
ingediend. Het ging dus hier om achtereenvolgens twee verzoeken: 
1. een verzoek aan de gemeenteraad om het plan referendabel te verklaren; 
2. als het plan referendabel was verklaard moest aan de gemeenteraad 

worden verzocht een referendum te houden. 
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Voor dat laatste verzoek waren 4.232 handtekeningen nodig en daarin 
 slaagden de tegenstanders van de plannen ruimschoots: de lijst telde maar 
liefst 8.000 handtekeningen. Het referendum kon dus worden gehouden, 
waarbij in de genoemde Referendumverordening een gekwalificeerde 
 meerderheidseis van 30% van het aantal kiesgerechtigden was opgenomen. 
Dat hield in dat 30% van alle kiesgerechtigden, toen tenminste 43.521 
 kiezers, in dit geval tegen het voorstel moet hebben gestemd om het 
 referendum geldig te laten zijn. Daarbij is het uiteraard vanzelfsprekend  
dat het aantal tegenstemmers dan ook hoger moet zijn dan het aantal voor-
stemmers. Het resultaat was een opkomst van 56,5% waarvan 81% de 
 plannen van de gemeente afwees. De plannen werden dus verworpen.

Heldere spelregels als voorwaarde vooraf

Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat bij het inschakelen van 
burgers in een democratisch proces de te volgen spelregels glashelder 
 dienen te zijn. Ik had het voorrecht in de gemeente Groningen (en daar-
buiten) nogal wat informatie- en inspraakavonden te mogen voorzitten. Deze 
avonden leidden vaak tot verwarring en teleurstelling bij burgers als bleek 
dat het niet duidelijk was of het ging om voorlichting of daadwerkelijke 
inspraak. Als het inspraak betrof, dan ontstond meestal weer onduidelijkheid 
over wat er met de inspraak werd gedaan. Onderzoek naar de verwachtingen 
van burgers, dat ik ooit in opdracht van de griffie in Groningen had laten 
uitvoeren, had aangetoond dat burgers bovenal serieus wensen te worden 
genomen, meer nog dan gelijk te krijgen. Ook bij een referendum geldt dat 
de positie van de gemeentelijke organisatie, het college van burgemeester 
en wethouders, de gemeenteraad en de burgers volstrekt helder dient te zijn. 
In de Groningse casus was duidelijk dat het om een correctief referendum 
zou gaan. Dat betekende dat als aan alle criteria zou worden voldaan, de 
Groninger bevolking het voorstel naar de prullenmand kon verwijzen. Mijn 
indruk na jarenlange ervaring is dat het niet zozeer de burgers, maar vooral 
de gemeente zelf (of ambtenaren, of wethouders en soms raadsleden) was 
die de meeste moeite had de spelregels voor langere tijd na te leven. Toch 
waren dankzij de Referendumverordening alle posities ook in dit geval hel-
der omschreven. Omdat twijfel over de spelregels of de naleving daarvan 
tijdens het spel altijd op de loer liggen, werd er uiteraard ook een scheids-
rechter aangesteld, in dit geval een door de raad benoemde onafhankelijke 
Referendumcommissie.
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Gemeente neutraal 

Afgesproken werd dat de gemeente als organisatie zich neutraal zou 
 opstellen in het proces voorafgaand aan het referendum. De reden was dat 
de gemeente over een groot voorlichtingsbudget beschikte en dat als 
ambte naren daarvan gebruik zouden maken met hun informatievoorsprong 
en grotere deskundigheid, ze dit proces zouden verstoren. Daarom besloot  
de raad dat de gemeente zelf geen partij zou zijn en dus de gemeentelijke 
 voorstanders te beperken tot de politieke partijen die achter het voorstel 
stonden. Dat leidde wel tot problemen met het optreden van de wethouders. 
Dit referendum werd immers een jaar voor de invoering van de dualisering 
gehouden, en dus waren wethouders nog lid van de gemeenteraad.  
De  wethouder liet zich bij zijn publieke optredens bijstaan door één of meer 
deskundige ambtenaren, wat al snel leidde tot protesten bij de organisatie 
van de tegenstemmers. Zeker toen ook nog eens bleek dat de wethouder zijn 
informatieavonden door zijn ambtenaren had laten organiseren. De eerder 
genoemde Referendumcommissie stelde dat er feitelijk niets onoorbaars was 
gebeurd, maar dat het beter was geweest als politieke partijen de optredens 
van de wethouder hadden georganiseerd.

Voorstanders

De keuze om de gemeentelijke inbreng van de voorstanders te beperken  
tot politieke partijen zorgde voor nogal wat problemen. Allereerst bleek dat 
politieke partijen over het algemeen moeite hadden zich in het publieke 
debat te mengen. Men was gewend in de raadszaal het debat op politiek- 
inhoudelijke argumenten te voeren. Soms leek het wel of politieke partijen 
vermeden om keuzes te maken, zo groot was soms de roep om nadere 
 informatie van het college; alsof feiten meningen waren, sterker nog: alsof 
ze verwachtten dat de uiteindelijke beslissing als vanzelf uit de verstrekte 
informatie zou rollen. En als er dan al keuzes werden gemaakt, kwamen die 
vaak niet in dialoog met andere partijen tot stand, maar werd het fractie-
standpunt in een vorm van getuigenispolitiek over het voetlicht gebracht. 
Hoe anders ging dat toe buiten de gemeenteraad, waar emoties soms een 
even belangrijke rol spelen als feitelijke informatie. Daar zag je een andere, 
en vaak directere manier van debatteren en beargumenteren dan men in de 
raad gewend was. Politieke partijen hebben tot op de dag van vandaag nog 
steeds te weinig geïnvesteerd in hun volksvertegenwoordigers om hen in 
staat te stellen hun politieke keuzen en idealen tegenover hun eigen kiezers 
in de eerste plaats, maar ook tegenover de burgers in het algemeen te 

4144.1005 Jaarboek 2017_WT2.indd   192 07-09-17   15:11



193JAARBOEK 2017

verantwoorden en daarover met burgers in discussie te gaan. Te vaak blijft 
het bij debatten met burgers hangen in de groef: ‘Wij zullen u het nog één 
keer uitleggen.’ Dat gold ook ten tijde van het referendum in Groningen.  
De meeste partijen gingen nu eenmaal niet eerder de straat op dan als er 
verkiezingen in aantocht waren. Ook dan was de dialoog met burgers 
beperkt en bedreef men wederom vooral getuigenispolitiek. Daar kwam nog 
bij dat politieke partijen moeite hadden om samen op te treden. Zij waren  
in raadsdebatten gewend elkaars standpunten te bestrijden, dan wel zich 
vooral van andere partijen te onderscheiden. En zeker als er publiciteit in het 
geding was, leerde het politieke handwerk dat eigen profilering voor alles 
ging. Illustratief is het eindeloze overleg dat de collegepartijen voerden over 
een ingezonden brief als reactie op de campagne van de tegenstanders. 
Daardoor verstreek de tijd en bleef er uiteindelijk een slap aftreksel over  
van de oorspronkelijke versie. Er kwamen folders van politieke partijen ieder 
voor zich met teksten als ‘de PvdA is voor’, ‘het CDA is voor’, ‘de VVD is voor’ 
en ‘D66 is voor’. Het leek wel alsof de politieke partijen die voorstander 
waren er vanzelfsprekend van uit gingen zo veel overtuigingskracht en 
gezag bij burgers te hebben dat deze hun oordeel zouden laten afhangen 
van hun partijpolitieke opvattingen. Daar kwam nog bij dat ook niet alle 
partijen die het voorstel steunden warme voorstanders van het referendum 
waren. Eigenlijk was alleen D66 (toen…..) de grote drijvende kracht achter 
deze volksraadpleging. En dat was misschien wel bepalend voor de wijze 
waarop de voorstanders het referendum ingingen: velen gingen er op het 
stadhuis vanuit dat de opkomst bij het referendum nooit zo groot zou 
 worden dat het referendum geldig zou zijn. De redenering was dat ze het 
referendum niet hoefden te winnen, als (ze maar zorgden dat) het aantal 
tegenstemmers beperkt bleef. Het was mede de oorzaak van de ‘wat bleke’ 
en late inbreng van de kant van de politieke voorstanders in het stedelijk 
publieke debat. Een verkeerde inschatting, zoals later zou blijken. Het grote 
aantal handtekeningen dat in eerste instantie was verzameld om überhaupt 
een referendum mogelijk te maken had de gemeentepolitiek wakker moeten 
schudden; al is dit natuurlijk wijsheid achteraf. Daar kwam nog bij dat de 
Groningse ondernemers, een belangrijke bondgenoot van de voorstanders, 
niet uitblonken in actiebereidheid. Veel verder dan een paginagrote adver-
tentie van de Groninger City Club en de Kamer van Koophandel wisten zij 
het niet te brengen.
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Tegenstanders

Hoe anders was dat bij de tegenstanders. Daar waren drie oppositiepartijen 
uit de gemeenteraad bij betrokken: de SP, GroenLinks en de fractie van 
Student en Stad, partijen die meer dan de andere ervaring hadden in ‘buiten-
parlementaire acties’. Bovendien brengt het optreden tegen een gemeen-
schappelijke vijand nu eenmaal eerder partij-overstijgende verbroedering  
tot stand. Deze partijen verenigden zich in het Comité Geen Gat in de Grote 
Markt (GGGM), samen met onder meer de Fietsersbond en de reizigers-
organisatie Rover. Dit comité roerde zich vanaf het prille begin, eerst al om 
het besluit referendabel te maken en vervolgens om een referendum te 
 kunnen houden. Daarbij hadden ze een geweldige troef in handen: een 
 plaatje waarop de aloude Martinitoren als gevolg van de koopgoot en de 
ondergrondse parkeergarage dreigde om te vallen. Het werd het beeldmerk 
bij uitstek van de discussie over de plannen voor de Grote Markt. Weliswaar 
bleek uit onderzoek, dat in opdracht van de gemeente was verricht, dat de 
toren naar alle waarschijnlijkheid geen enkel gevaar liep bij de onder-
grondse plannen, maar de tekening van de omvallende Martinitoren bleek 
een emotionele binder van formaat. Het was ook zo’n krachtig beeld omdat 
de ondergrondse parkeergarage de financiële kurk was waarop het hele plan 
voor de herinrichting van de noordwand van de Grote Markt dreef. De tegen-
standers verenigd in het GGGM kregen als het ware vleugels, ook omdat de 
andere politieke partijen en de ondernemers traag en ‘te bleek’ op gang 
kwamen. Bovendien ontstond er bij de burgers irritatie dat ze pas laat over 
de plannen waren geïnformeerd. Veel later dan de voorstanders en heel  
veel later dan de wethouders. Dat is een veel voorkomend probleem: het 
ambtelijk apparaat kan er met het college maanden over doen om een plan 
te ontwerpen, de raad moet dan altijd in een paar weken over deze plannen 
besluiten. Bovendien veroorzaakt die lange planvoorbereiding bij ambte-
naren en de verantwoordelijke collegeleden een toenemende identificatie 
met deze plannen, waardoor kritiek te vaak als een persoonlijke aanval 
wordt beschouwd. Als gevolg daarvan wordt de manier waarop politieke 
bestuurders zich vervolgens in het debat manifesteren door burgers (en 
zeker ook door raadsleden van de oppositie) arrogant en hooghartig, zelfs 
intimiderend gevonden. Ook dit fenomeen deed het aantal tegenstanders 
van dit plan toenemen. Het werd de burgers bovendien duidelijk dat de 
gemeenteraad blijkbaar verdeeld was over het plan voor de Grote Markt.  
Je was daarom allesbehalve ‘gekke Gerritje’ als je je tegen dit plan uitsprak.  
Tot slot speelde een rol dat de lokale pers op zoek naar informatie eerst over 
de tegenstanders en hun argumenten schreef, omdat de voorstanders zo laat 
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op gang kwamen. Dat gaf de tegenstanders vanaf het begin een ferme voor-
sprong, die, zoals later bleek, niet meer door de voorstanders kon worden 
ingehaald. Dit ondanks het feit dat een gezagsgetrouwe lokale krant later in 
het proces schreef voorstander van de plannen te zijn. 

Lessen uit Groningen

Betrokkenheid van burgers bij het democratisch bestuur van de lokale of 
landelijke overheid vereist eerst en vooral heldere spelregels, zoals ook blijkt 
uit de chaotische situatie na het recente Oekraïnereferendum. Zonder spel-
regels ontstaat chaos, wat tot gevolg heeft dat het vertrouwen in de geves-
tigde politieke orde verder afkalft. 

Politieke ambtsdragers die zich vooral als overheidsmanager opstellen en 
geen duidelijke standpunten innemen, hebben het vertrouwen van burgers 
al verloren voordat het burgerparticipatieproces zelfs maar is gestart. 
Betrokkenheid van burgers stelt hoge eisen aan het communicatief vermogen 
van politici. Het idee dat het democratisch debat enkel en alleen op feiten 
berust, is een illusie. Vermoedens en emoties spelen een minstens zo belang-
rijke rol. Politici dienen te beseffen dat die bepaald niet exclusief voor 
 burgers en organisaties gelden. Daarbij is het een belangrijke voorwaarde 
dat politici, en zeker volksvertegenwoordigers, erin slagen het ‘verambtelijkte’ 
taalgebruik los te laten. De ambtelijke top van de overheid en het politieke 
bestuur slagen er maar niet in hun volksvertegenwoordigers van informatie 
in ‘gewoon’ Nederlands te voorzien. Het gevolg is dat volksvertegenwoordigers 
zich een politiek-ambtelijk ‘slang’ eigen maken en zich daardoor meer en 
meer van hun kiezers en van burgers in het algemeen vervreemden. 
Processen zoals in dit artikel in Groningen beschreven, zijn voor politici  
een leerschool om hun idealen en keuzes in het vervolg in begrijpelijk 
Nederlands met de bevolking te delen. Overigens ligt hier voor de meeste 
partijen een grote opdracht: slagen zij er niet in hun volksvertegenwoordigers 
ver van het politieke bestuurdersjargon te houden, dan zullen politieke 
 partijen een rem vormen op versterking van de democratie. 

Belangrijk is verder dat burgers de tijd wordt gegund zich over ‘de voors en 
tegens’ van een plan te informeren. Vaak is de kritiek dat de voorsprong die 
ambtenaren en politieke bestuurders als architecten van een plan hebben, 
nog extra versterkt wordt door de lange voorbereidingstijd en de korte tijd 
waarin een beslissing moet worden genomen. Irritatie ontstaat ook vaak bij 
burgers als ze met een plan worden geconfronteerd dat een oplossing lijkt 
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voor een probleem waarvan ze geen enkel vermoeden hebben. Het dilemma 
van politici is goed te begrijpen: de korte tijd die hen is gegund om beleid te 
realiseren staat op gespannen voet met een langdurige probleemverkenning 
met burgers; en toch is mijn ervaring dat de tijd die je aan het begin van een 
beleidsproces in het overleg met burgers steekt, aan het eind van het proces 
geheel of gedeeltelijk wordt terugverdiend.

Een correctief referendum mag dan als het slaagt een democratisch succes 
worden genoemd, de uitslag geeft reden tot gemengde gevoelens. In tegen-
stelling tot sommige anderen vind ik niet dat correctieve referenda per 
 definitie een restauratief karakter hebben waardoor nieuwe ontwikkelingen 
worden geblokkeerd. Dat laatste is misschien wel eens het geval, maar het 
gaat bij een geldig referendum altijd om een zeer grote groep (betrokken) 
burgers en dat betekent in mijn ogen een geslaagde vorm van directe demo-
cratie. Wel is het zo dat als een voorstel wordt afgewezen, er niets, zelfs geen 
begin van een alternatief, overblijft. En dat is jammer, omdat in dit geval ook 
bij de tegenstemmers van het plan voor de nieuwe Noordzijde van de Grote 
Markt in Groningen wel degelijk het besef bestond dat deze huiskamer van 
de stad een impuls nodig had. Het duurde daarna weer jaren voor er een 
nieuw plan was, in dit geval voor de oostzijde van de Grote Markt. Dat plan 
ging uiteindelijk door, omdat daar een uitgebreide probleemverkenning en 
overleg met de Groningers aan vooraf gingen. Een referendum dat vervol-
gens ook over dit plan werd gehouden, had mede daardoor geen schijn van 
kans. Een referendum kun je als overheid nooit winnen, maar wel verliezen, 
wordt wel eens gezegd. De politiek had van het referendum in 2001 geleerd 
hoe je de kans op het verlies van een referendum kunt verkleinen. Eigenlijk 
is een volksraadpleging achteraf niet eens nodig als je aan de voorkant van 
het beleidsproces de burgers serieus hebt genomen. Nogmaals: de investering 
in directe democratie in het begin van een dergelijk proces wordt zo aan  
het einde ervan ruimschoots terugverdiend. En daaraan had het in 2001  
juist ontbroken.

Wat betekent dat voor de griffier?

Politieke partijen voelen zich minder gelegitimeerd dan vroeger door de 
lagere opkomst bij verkiezingen en het teruglopend ledenaantal. Voeg daarbij 
de toegenomen mondigheid van burgers en het leidt ook in gemeenteraden 
tot de vraag hoe je burgers meer betrekt bij de politieke besluitvorming.  
De griffier dient in eerste instantie faciliterend en adviserend op te treden 
voor de raad als geheel, bijvoorbeeld door het organiseren van een 
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 symposium over dit thema of het voorbereiden van een werkbezoek aan  
een gemeente waar ervaring met burgerbetrokkenheid is opgedaan.  
Mijn uitgangspunt is dat de manier waarop politieke partijen afzonderlijk 
hun contacten in de maatschappij hebben eerst en vooral een zaak van die 
 partijen zelf is. Is eenmaal door de raad voor een vorm van burgerpartici-
patie gekozen, dan zal de griffier ook hier een faciliterende en wellicht 
enthousiasmerende rol hebben. Een referendum is dan wellicht de meest 
vergaande vorm qua inhoud, maar zeker qua schaal. Dat neemt niet weg dat 
in alle gevallen, en dus ook bij een referendum, de griffier onder het motto 
“frapper toujours” een aantal zaken onder de aandacht van de raad moet 
brengen:
3. Neem burgers serieus! Ook al argumenteren ze anders dan men in de 

raadszaal gewend is, ook al spelen emoties soms een grotere rol dan 
feiten: gun burgers vooral een eigen mening en voorkom als politiek 
‘belerend gedrag’. Dat wil allerminst zeggen dat discussies vermeden 
dienen te worden; integendeel, het zorgvuldig discussiëren met burgers 
is een uiting van hen serieus nemen;

4. wees vooraf volstrekt helder over de rollen van alle betrokkenen: 
 raadsleden, burgers, collegeleden en ambtenaren. En maak vooraf helder 
wie op welk moment waarover beslist. Rolvastheid vereist met name van 
de griffier constant aandacht. Wanneer burgers beslissingsbevoegdheid 
krijgen, dient de griffier de raad erop te wijzen dat daarmee een deel van 
het politieke primaat, althans voor wat het onderwerp van de burger-
participatie betreft, wordt prijs gegeven; 

5. zorg ervoor dat de wil om burgerbetrokkenheid te bevorderen niet blijft 
steken in intentionele politieke uitspraken. De griffier moet trachten de 
raad te verleiden tot een concrete en praktisch haalbare uitvoering.  
Kies daarbij een onderwerp dat aansluit bij de ook door burgers ervaren 
urgentie. Voorkom dat burgers worden betrokken bij al te abstracte 
 vragen als ‘hoe ziet uw gemeente er over 50 jaar uit’. De praktijk leert  
dat burgers dat soort discussies heel graag aan raadsleden overlaten;

6. wijs de raad bij voortduring op de wenselijkheid van vitale coalities 
 tussen raad en burgers. Daarmee bedoel ik dat voorkomen moet worden 
dat participatie stollingsverschijnselen gaat vertonen; vooral bij lang-
lopende vormen van burgerparticipatie ontstaan als van nature min of 
meer bestuurlijke constructies, ook bij burgers. Daardoor wordt weliswaar 
de afstand tussen raad en deze burgervertegenwoordigers verkleind, 
maar die tussen raad en overige burgers, als gevolg van deze ontstane 
tussenlaag, alleen maar vergroot.
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Dat democratie niet vanzelf bescherming biedt tegen onver-
antwoordelijk politiek leiderschap leerde de  verkiezing van 
Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Ook 
het per referendum in Groot-Brittannië genomen besluit tot 
vertrek uit de Europese Unie heeft twijfel gezaaid aan de 
‘toekomstbestendigheid’ van een parlementair-demo-
cratisch bestel. Daarmee is na ‘deep democracy’ waar-
aan het jaarboek vorig jaar een gedegen artikel wijdde, 
ook voor 2017 een anker in beeld gekomen waaraan 
democratie moet worden gehecht: toekomstbestendig-
heid. Het leidde tot instelling van een staatscommissie  
die zich hierop zou moeten bezinnen. Discussie over 
 “verkiezing, taken, positie en functioneren van het parle-
mentair stelsel en de parlementaire democratie”, zo luidt 
de toelichting, “is van groot maatschappelijk belang en  
is het waard om breed te worden gevoerd.” 

Polderbezinning

Traditiegetrouw is de ‘staatscommissie’ ons polderinstrument voor het over-
winnen van zwaarwegende politieke onenigheid. Dit middel kennen we al 
twee eeuwen. De effectiviteit valt evenwel tegen. Met name waar het gaat 
om de grondwet blijken staatscommissies al meer dan anderhalve eeuw niet 
veel op te leveren. In de Tweede Kamer heeft het recente rapport van de 
staatscommissie-Thomassen (2010) zelfs nog geen openbare behandeling 
gekregen. Niettemin wordt dit instrument nu opnieuw ingezet en wel om te 
onderzoeken of ons parlementair stelsel ‘toekomstbestendig’ kan worden 
geacht. Wat zijn eigenlijk die kwesties waarin onze democratische ‘toekomst-
bestendigheid’ op het spel staat? Het instellingsbesluit noemt als over-
wegingen de betrokkenheid van de burger bij beleid en politiek, de toege-
nomen betekenis van Europese besluitvorming, de decentralisatie vanuit de 
rijksoverheid, het sterk toegenomen zweven van de kiezers, digitalisering en 
de rol van de sociale media. Dit alles roept de wens op tot ‘bezinning over 
verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementair stelsel en  
de parlementaire democratie’.
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Nu kan bezinning op de genoemde factoren natuurlijk geen kwaad maar  
de vraag rijst in hoeverre die factoren de ‘toekomstbestendigheid’ van ons 
parlementair stelsel bedreigen. Neem de sterk toegenomen electorale 
 ‘volatiliteit’ die in het instellingsbesluit onder de aandachtspunten wordt 
gerekend. De uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was dat 
38 zetels in handen van andere partijen kwamen. In de tijd van de verzuiling 
lag dat aantal zeer veel lager en werd juist dat als problematisch gezien.  
Op een levende democratie wijst ook de recente verkiezingsopkomst van  
82 percent. Sinds de afschaffing van de opkomstplicht in 1970 lag dat 
 percentage maar één keer hoger. 

Grondwetsbesef

Intussen zijn er wel degelijk echte problemen in het reilen en zeilen van  
ons staatsbestel die aandacht verdienen van de nieuwe staatscommissie.  
De volgende vier zet ik bovenaan. Allereerst het gebrek aan kennis van de 
Grondwet en trouw aan de normen die daarin zijn vastgelegd. Hoewel die 
mag gelden als fundament van het gezag blijken burgers dat erfgoed niet  
of nauwelijks te kennen. Meer dan de helft weet niet eens dat dit land een 
grondwet heeft. Bij volksvertegenwoordigers gaat het natuurlijk om meer. 
Veronachtzaming van de normen waaraan elk Kamerlid trouw heeft beloofd, 
leverde in deze eeuw al twee extreem labiele kabinetten op: Balkenende-I 
en Rutte-I. Hoog tijd dus om bekendheid met en trouw aan de Grondwet 
hoog op de agenda te zetten. Met de uitspraak “Aan grondwettelijk vast-
gelegde normen kan niet worden getornd”, gaf de Troonrede van 2016  
daartoe een aanzet. Voor mij was het de directe aanleiding tot publicatie  
van De Grondwetwijzer samen met mijn kleinzoon Olivier eerder dit jaar. 

Overlegdemocratie

Een tweede reële lacune ligt in de band tussen kiezers en gekozenen. Die 
vraagt om nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers bij voorbereiding 
en uitvoering van besluitvorming, ook wel ‘overlegdemocratie’ genaamd.  
Hier kan de staatscommissie te rade gaan bij wat er op plaatselijk niveau al 
wordt ondernomen aan bijvoorbeeld burgerinitiatieven en coöperatievormen 
voor de uitvoering van overheidsbeleid. Het Utrechtse ‘Duurzame Energieplan’ 
is maar één van de vele illustraties. “Maatschappelijke democratie” heet het 
in het heldere rapport van een landelijke commissie van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van 

4144.1005 Jaarboek 2017_WT2.indd   201 07-09-17   15:11



202 JAARBOEK 2017

Burgemeesters onder voorzitterschap van de Noord-Brabantse commissaris 
Wim van de Donk: Op weg naar meervoudige democratie. Vorig jaar 
 verscheen een tweede rapport over de toekomstbestendigheid van de lokale 
democratie en wel van een onafhankelijke Denktank onder voorzitterschap 
van de Amsterdamse wethouder Kasja Ollongren. In opdracht van de VNG 
had die onderzoek gedaan naar kansen en bedreigingen van de lokale demo-
cratische besluitvorming. “Hoe hou ik als raadslid grip op wat er gebeurt 
rondom de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, in gemeenschap-
pelijke regelingen of in situaties waar burgers zelf met initiatieven komen. 
Gemeenten worden groter, burgers actiever en de achterban dynamischer” 
zei voorzitter Ollongren tijdens de presentatie van dit rapport 
Maatwerkdemocratie - naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad 2020 
als kruispunt in de lokale democratie. Ook in dit rapport wordt gepleit voor 
ruimte voor burgerinitiatieven. In al wat op dit terrein wordt ondernomen 
ligt bij gemeenteambtenaren en griffiers de taak verbindingen te leggen  
en de initiatieven te faciliteren.

Burgerschap

Een derde uitdaging voor toekomstbestendigheid van onze parlementaire 
democratie ligt in verbindend burgerschap. Acceptatie van zowel de 
 nationale normen zoals vastgelegd in de Grondwet als diversiteit in levens-
wijze en wereldbeschouwing vraagt de komende jaren veler inzet en betrok-
kenheid. In de landelijke zoektocht naar toekomstbestendigheid valt ook hier 
van ervaringen op het plaatselijk niveau te leren. Het optreden van lokale 
bestuurders en hun medewerkers straalde die aloude waarden van het 
Nederlanderschap uit zoals ze al door Erasmus werden benoemd: eendracht, 
burgerzin, religievrede en welwillendheid. Die leveren het cement voor  
Eén land één samenleving zoals de naam luidt van een door oud-politici  
in 2006 gestarte beweging. 

Mondiaal is lokaal

Ten slotte de mondiale bestuurbaarheid die evident op het spel staat. 
Terecht verwijst het instellingsbesluit voor de staatscommissie parlementair 
stelsel ook naar Europa. Gaat het om persoonlijk welbevinden en geloof in 
eigen toekomst dan overheersen hier nog steeds de positieve gevoelens 
maar voor miljoenen medemensen in Afrika en Zuid-Azië knelt het juist daar. 
Een extreem gegroeide geografische ongelijkheid gekoppeld aan eenzijdig 
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NOTEN 

60. De Gaay Fortman is auteur van Moreel Erfgoed (2016) en samen met zijn kleinzoon 
Olivier van De Grondwetwijzer (2017).

gesloten grenzen is vanuit politiek-economisch oogpunt explosief. Valt binnen 
ons parlementair stelsel draagvlak te verkrijgen voor een zowel menswaar-
dige als doelmatige aanpak van het kolossale migratievraagstuk waarmee 
Europa vandaag wordt geconfronteerd? De overheid staat hier voor de taak 
een balans te vinden tussen de wereldwijde plicht bij te dragen aan humane 
opvang van vluchtelingen en de verantwoordelijkheid voor veiligheid van de 
eigen burgers. Ook daarin kan het landelijk bestuur leren van plaatselijke 
inzet en ervaring. 

In een maatschappelijk klimaat van pessimisme en scepticisme vraagt ons 
democratisch bestel primair om moreel politiek leiderschap gericht op 
regeerbaarheid van het land en behoorlijk bestuur. Daarin staan politici en 
bestuurders en al wie hen ondersteunen voor een mega-opgave: het delen 
van niet alleen macht maar ook visie gevolgd door een bezielde aanpak van 
de echte problemen. Alleen zo valt toekomstbestendigheid te verankeren.
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