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Omgangsvormen in de lokale politiek 
 
Ben Nijman, september 2020 

 
Inleiding 
Het kabinet van de commissaris van de Koning heeft mij gevraagd dit essay te schrijven. Zij 
willen het onderwerp “omgangsvormen in de lokale politiek” agenderen, omdat zij in de 
praktijk van het lokale bestuur met enige regelmaat zien, dat omgangsvormen het samen 
werken aan maatschappelijke opgaven in de weg kunnen zitten.  
In dit essay ga ik in op de verschijnselen van eroderende omgangsvormen en het belang van 
tijdige signalering. Ik raad aan om verder te kijken dan alleen de vergadering en aandacht te 
besteden aan het hele huis van de lokale democratie. Tenslotte zoom ik in op het voorzitten 
van de raad en de raad als inclusieve werkgemeenschap. 
 
Welke omgangsvormen? 
De eerste vraag is: over welke verschijnselen gaat het, als we het hebben over 
omgangsvormen, die in de weg kunnen zitten. Anders gezegd: aan welke verschijnselen 
herken je erosie van omgangsvormen? 
Zonder uitputtend te zijn, gaat het om verschijnselen als:  

- ongepast taalgebruik; 
- richten op de persoon i.p.v. op de inhoud;  
- snel de persoonlijke integriteit aan de orde stellen; 
- wie iets inbrengt is belangrijker dan wat wordt ingebracht; 
- niet houden aan de afgesproken spelregels; 
- niet respecteren voorzitterschap; 
- individuele ambtenaren in het openbaar bekritiseren; 
- veel discussie over de orde van de vergadering, de procedure en hoe het juridisch zit 

(openbaar, vertrouwelijk, geheim); 
- vermindering relativering en humor. 

De aandacht en energie richt zich bij eroderende omgangsvormen meer naar binnen, op 
elkaar en naar wat er niet goed gaat. Dat gaat ten koste van de blik naar buiten, de 
maatschappelijke vraagstukken en het contact met inwoners en betrokkenen. Ruimte geven 
aan inbreng van inwoners vraagt immers brede overeenstemming over hoe je processen met 
je inwoners inricht. 
Hierbij kun je jezelf de vraag stellen of eroderende omgangsvormen in de vergadering 
eigenlijk erg zijn. 
Naast dat ze in de weg zitten aan bezig zijn met de inhoud, moet je je realiseren dat de 
vergaderingen het meest zichtbare deel van het politiek bestuurlijke bedrijf zijn en dus 
belangrijk voor het aanzien van de politiek en haar voorbeeldfunctie om in gezamenlijkheid 
conflicten op te lossen. Een andere vraag die zich aandient i, welke mensen je aantrekt voor 
een rol in de volgende raadsperiode, als je als raad het imago hebt van een vechtcultuur?  
 
Trends die versterken 
Erosie van omgangvormen is van alle tijden. Een aantal ontwikkelingen en trends, zoals 
hieronder omschreven, heeft zijn invloed op de lokale politiek, zet de verhoudingen onder 
druk en kan bijdragen aan verslechtering van de omgangsvormen. 

- Toename van het aantal fracties en personele wisselingen in de raad maken het 
moeilijker om normen en waarden m.b.t. omgangsvormen te borgen;  

- Polarisatie in de samenleving werkt door in de politiek; daarbij afnemende rol van 
duidende, professionele, kritische, onafhankelijke lokale pers; 

- Omgangsvormen sociale media worden de norm; 
- Vermindering nadenktijd en bezinning door snelle communicatie; 
- Afnemend gezag instituties of deskundigheid (wie ben jij?); 
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- Het werk van de gemeenteraad wordt complexer en soms abstracter; daardoor wordt 
het moeilijker om de afstand tussen de complexe overheidswereld en de leefwereld; 
van inwoners te overbruggen. Deze afstand maakt het voor raadsleden verleidelijk 
om “kleine” zaken groot te maken en te polariseren.  

 
Tijdig signaleren 
Voor iedere burgemeester en griffier is het belangrijk om zich in dit onderwerp te verdiepen, 
ook als je denkt: “in mijn gemeente speelt dit niet of nauwelijks”. Ook dan is het van belang 
om in de gaten te houden of er (latent) factoren zijn, die aandacht verdienen. Tijdig in de 
gaten hebben van factoren en symptomen is belangrijk, evenals handvatten om in positieve 
zin te beïnvloeden. Door het herkennen van de verschijnselen of symptomen is tijdig 
adequaat handelen mogelijk1.  
Daarbij is het goed om te weten dat als erosie van omgangsvormen er is ingeslopen, het een 
zichzelf in standhoudend mechanisme kan worden (soms verslavend voor de deelnemers; je 
gaat ermee door, terwijl je weet dat het slecht is). Cultuur is hardnekkig. 
In zekere mate hoort het in een stevig politiek debat, net als in een sportwedstrijd, een beetje 
erbij dat soms de grenzen worden opgezocht en op het punt van omgangsvormen worden 
overschreden, evenals bijbehorende emoties. Bij de beantwoording van de vraag of er 
sprake is van erosie gaat het ook om de volgende elementen: 

- De dosering van stevige woorden; 
- De mate waarin ze worden gebruikt; 
- Het vermogen om er na afloop over in gesprek te gaan; 
- Het vermogen om kritisch naar jezelf en je optreden te kijken; 
- Het vermogen om excuses aan te bieden. 

Een raad heeft veel op z’n bordje, de dossiers zijn complex. Als groep ben je gezegend met 
rustige mensen met natuurlijk gezag, die letten op de mores en de omgangsvormen. Die heb 
je in sommige raadsperiodes, en soms mis je ze naarstig. Het kan ook zijn, dat een 
raadsgemeenschap teveel op een paar mensen van gezag en statuur leunt; als ze 
vertrokken zijn, kom je daar achter. Zonder dat je het in de gaten hebt, wordt de 
ogenschijnlijk prettige cultuur onvoldoende gedragen, of is onvoldoende verankerd. Ook in 
ogenschijnlijk zonnige tijden, is het dus zaak om goed op te letten (“kwaliteit in de breedte” 
zou je in een sportploeg zeggen). 
 
Het hele huis doet ertoe 
Je zou kunnen denken: het borgen van goede omgangsvormen is betrekkelijk eenvoudig: je 
maakt heldere spelregels voor het gedrag, de omgangsvormen en de gang van zaken in 
vergaderingen (het Reglement van Orde). Daarbij krijgt de voorzitter het mandaat om de 
deelnemers eraan te houden en beschikt over gezag en competenties daarvoor. 
Deze dingen zijn belangrijk, toch ben je er daarmee niet. Er zijn namelijk veel factoren buiten 
de vergaderingen gelegen, die van invloed zijn op de omgangsvormen in de vergaderingen 
en die deze onder druk kunnen zetten.  
Ik gebruik daarvoor de metafoor van een huis, dat bestaat uit verschillende verdiepingen, 
een dak, een gevel, een dragende structuur, etc. In dit geval het huis van de lokale 
democratie. 
De vergaderingen van de raad maken onderdeel uit van dat huis, naast andere elementen 
en onderdelen. Het college, de ambtelijke organisatie, de inrichting van processen, de 

 

1
 Naast manifeste probleemgemeenten heb je ook latente probleemgemeenten (rustende vulkanen, 

noemde Milo Schoenmaker dat al in 2012 in zijn proefschrift “bestuurlijk gedonder”). In zo’n gemeente 
is het huis van de lokale democratie niet in orde of verwaarloost, maar je ziet het door 
omstandigheden van buitenaf (nog) niet in de omgangsvormen. Bijv. omdat er dempende factoren 
zijn. 
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organisatie van ambtelijke informatie en bijstand voor de raadsleden, het contact tussen 
raadsleden en ambtenaren, de samenwerking binnen de raad, al deze zaken doen ertoe. 
Hoe het hele huis in elkaar zit en functioneert, heeft invloed op hoe het gaat in de 
vergaderingen van de raad, inclusief de omgangsvormen. Het is namelijk één systeem, 
waarvan de onderdelen en elementen elkaar beïnvloeden. 
Anders gezegd: als jouw huis (waarvan het vergaderen één van de elementen is) goed is 
ingericht, wordt onderhouden en ontwikkeld, dan verkleint dat de kans op verslechterende 
omgangsvormen in de vergaderingen.  
Daarbij plaats ik een kanttekening: ook als je hele huis op orde is, kun je pech hebben door 
niet of nauwelijks beïnvloedbaar gedrag van deelnemers aan de lokale politiek. Je hebt 
gewoon mensen die zich, los van welke omgeving dan ook, slecht of onbeschoft gedragen. 
Maar ook dan: als je hele huis op orde is, is de kans kleiner, dat een aantal deelnemers het 
geheel ontregelt. Een stevig huis laat zich minder gemakkelijk ontregelen. 
 
Duidelijk en consequent samenspel 
Wat kenmerkt een goed ingericht huis van de lokale democratie? Het lokale staatsrecht is in 
de Gemeentewet globaal geregeld. Daarbinnen is er veel ruimte voor lokale invulling. 
Onduidelijkheid of verschillende beelden kunnen leiden tot misverstanden of onbegrip. 
Daarom is het verstandig om binnen de kaders van de Gemeentewet helder en expliciet uit 
te werken en af te spreken hoe het samenspel tussen college, raad, fracties binnen de raad 
en ambtelijke organisatie verloopt. Wie heeft welke rol, hoe liggen bevoegdheden en 
verantwoordelijkheid? Hoe lopen informatiestromen? Mogen raadsleden rechtstreeks 
informatieve vragen stellen aan ambtenaren. Worden die zonder of met tussenkomst van de 
bestuurder beantwoord? Wordt het contact tussen raadsleden en ambtenaren gestimuleerd 
en bevorderd? 
Als je dit soort zaken onvoldoende duidelijk hebt afgesproken gaan beelden en 
verwachtingen uiteenlopen, met alle risico’s van dien, uiteindelijk ook in de omgangsvormen.  
 
Afspraak=afspraak 
Heldere afspraken zijn één; er consequent naar handelen is twee en tenminste zo belangrijk.  
Als het handelen in de praktijk afwijkt van gemaakte afspraken, is dat niet bevorderlijk voor 
goede verhoudingen en de omgangsvormen. 
Ik noem een aantal voorbeelden. 

- In een gemeente is afgesproken dat het college alle fracties en raadsleden tegelijk 
informeert. In spannende dossiers worden de coalitiefracties met enige regelmaat 
eerder geïnformeerd of met hen afgestemd (bovenwater-dualisme, onder water-
monisme).  

- In een gemeente is afgesproken (en in verordening geregeld) dat ambtenaren 
informatieve vragen van raadsleden rechtstreeks beantwoorden, zonder tussenkomst 
van de bestuurder. In de ambtelijke organisatie is de gewoonte om antwoorden op 
vragen in politiek gevoelige dossiers of vragen van “lastige” oppositiefracties via de 
bestuurder te laten lopen. 

- In een gemeente is afgesproken om te werken met een globaal coalitieakkoord en 
ruimte te geven aan wisselende meerderheden, afhankelijk van het onderwerp. In de 
praktijk geven de coalitiefracties daarvoor niet de ruimte. 

- Het spreekt vanzelf dat de burgemeester de raadsvergadering onafhankelijk voorzit. 
Toch gebeurt het in een gemeente dat, als het in een raadsvergadering spannend 
en/of belangrijk is voor het college, de burgemeester bewust/onbewust een 
wethouder bevoordeelt. 

Als lezer zul je misschien zeggen: Hoe erg zijn deze dingen, “je weet toch hoe de hazen 
lopen”. Of je hebt ze zo vaak meegemaakt, dat ze je niet meer opvallen als bijzonder. Ik 
denk dat je dan onderschat hoe A zeggen en B doen, bij kan dragen aan verslechtering van 
verhoudingen. 
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De burgemeester kan het niet alleen 
Het is voor de burgemeester als voorzitter van de raad (in samenwerking met de griffier) niet 
te doen om de omgangsvormen in vergaderingen in orde te krijgen, als het fundament 
waarop die vergaderingen functioneren, het hele huis van de lokale democratie, niet in orde 
is. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de burgemeester en griffier, maar niet 
alleen daar. Een belangrijke rol is eveneens weggelegd voor de raadsleden zelf, wethouders, 
de gemeentesecretaris en de gehele ambtelijke organisatie. Het gaat dus om een goed 
ingericht, onderhouden en zich ontwikkelend huis van de lokale democratie, waarin 
democratie meer is dan “meeste stemmen gelden”2. Omdat zowel raad, college als 
ambtelijke organisatie daarin essentieel zijn, is een goed functionerende driehoek van 
burgemeester, griffier en secretaris belangrijk. 
Van de burgemeester vraagt het leiderschap, waarbij hij of zij ruimte en medewerking krijgt 
van wethouders. 
 
Alerte en oplettende burgemeester 
Zoals gezegd: de burgemeester kan het niet alleen. Maar de burgemeester heeft als 
voorzitter van college en raad de positie om het functioneren van het huis van de lokale 
democratie in positieve zin te beïnvloeden en daarmee ook de omgangsvormen. 
Dat vraagt van burgemeesters, dat ze weten wat er gaande is en beseffen dat hun gezag en 
handelen cruciaal is. Het handelingsrepertoire dat in 2014 toereikend was, is dat niet 
vanzelfsprekend ook nog in 2021. Het vermogen tot zelfreflectie, lerend vermogen en 
vermogen en positie om het gesprek aan te gaan, zijn onmisbare competenties. Dat is niet 
altijd gemakkelijk: spelers in politieke domein, die op andere momenten soms weer gaan 
over jouw functioneren als burgemeester, kunnen niet allemaal even goed tegen kritiek. 
 
De burgemeester als voorzitter 
Als voorzitter van de raad is het essentieel dat je geen aanleiding geeft, dat je objectiviteit en 
onafhankelijkheid onderwerp van discussie wordt. Het verwijt van partijdigheid krijgen 
burgemeesters overigens toch wel, net als scheidsrechters op het sportveld. Het is een 
makkelijk gemaakt verwijt en het raakt je toch vaak meer dan je wilt toegeven. Het kan een 
burgemeester ook moedeloos maken: “als je het verwijt toch krijgt, wat maakt het dan uit om 
je best te doen?”. 
Toch kan het op de langere termijn veel uitmaken: consequent dezelfde behandeling voor 
iedereen, voor wethouders even streng als voor de raadsleden, ongeacht welke fractie en 
hetzelfde geldt voor het bieden van de helpende hand. 
Daarvoor is het ook belangrijk dat je de spelregels (je RvO) goed kent en consequent 
toepast, anders ligt willekeur op de loer. Daarbij hoort ook woordkeuze en gedrag. Als je 
spelregels onverwacht tevoorschijn tovert, krijg je daar discussie over. 
Een deel van de vergadering niet letten op spreektijden en ze dan ineens streng handhaven, 
werkt niet. 
De combinatie van voorzitter van het collegeteam en het voorzitterschap van de raad is lastig 
en dus is het belangrijk voor de burgemeester en zijn omgeving om zich daarvan bewust te 
zijn. De burgemeester mag van wethouders de ruimte vragen (eisen) om onafhankelijk 

 

2
 Een uitstapje buiten de provincie 

 
Het NSOB (zie overzicht geraadpleegde literatuur) heeft in 2015 een analyse gemaakt van de 
politieke omgangsvormen in Arnhem. In een lezenswaardig rapport zie je heel duidelijk dat de politieke 
omgangsvormen eroderen als het systeem eromheen wordt verwaarloost. 
Als je, zoals NSOB in Arnhem waarnam, als bestuurder politiek ziet als een project (doel heiligt de 
middelen) komen een open politiek proces en daarmee de politieke omgangsvormen onder druk. 
Ontegenzeglijk zijn in Arnhem belangrijke stedelijke projecten gerealiseerd; hiervoor is een prijs 
betaalt in de onderlinge verhoudingen. Of vergelijkbare, of betere, resultaten via een ander proces 
hadden kunnen worden gerealiseerd, daar zal in de Arnhemse politiek verschillend over worden 
gedacht. 
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raadsvoorzitter te zijn. Zij moeten begrijpen dat een onafhankelijke raadsvoorzitter, hoewel 
op korte termijn wel eens lastig, op de langere termijn essentieel is. Voor de burgemeester is 
gepaste afstand tot verschijnselen als de coalitie-app verstandig. 
 
De raad als werkgemeenschap 
De raad is naast een verzameling concurrerende fracties ook een werkgemeenschap van 
collega’s. Naarmate raadsleden dat meer ervaren, kan dat de omgangsvormen in positieve 
zin beïnvloeden. Als burgemeester kun je persoonlijk het goede voorbeeld geven, door 
aandacht te geven aan alle fracties en raadsleden en daarbij echt contact te maken en 
geïnteresseerd te zijn, ook als dat met een drukke agenda misschien niet voor iedere 
burgemeester het meest spannende onderdeel van het werk is.  
De burgemeester kan veel bijdragen aan het opbouwen en onderhouden aan gezamenlijke 
normen en waarden. Dat gaat enerzijds werkende weg, anderzijds door gezamenlijke  
training, opleiding en werkbezoeken. Het bouwwerk van normen en waarden moet iedere 
raadsperiode weer worden opgebouwd, inclusief het investeren in cultuurdragers, waardoor 
de verantwoordelijkheid wordt verbreed. Het actief organiseren van momenten van terugblik 
en evaluatie is een essentieel onderdeel om goede omgangsvormen te bevorderen. 
Een niet te onderschatten factor is gezamenlijke ontspanning, elkaar kennen3  
Op deze manier bouwt de raad een gezamenlijke geschiedenis bouwen (samen op pad, 
samen leren), anders dan de arena.  

 
Een inclusieve raad 
Omgangsvormen komen gemakkelijk onder druk als een deel van de raad het gevoel heeft, 
dat ze er niet echt bij horen. Dit kan gebeuren in een situatie of cultuur waarbij met de 
inbreng van een deel van de raad onvoldoende rekening wordt gehouden, of waarin 
raadsleden of fracties geen aansluiting vinden, omdat zij, als persoon of door het soort 
inbreng, “anders” zijn dan de meerderheid of wat die meerderheid gewend is. Het is 
belangrijk dat de burgemeester een antenne heeft voor dit soort mechanismen en werkelijk 
verbinding maakt en onderhoudt met alle raadsleden en fracties. Als je al te zeer onderdeel 
uit maakt van de meerderheid die de dienst uitmaakt gaat dit niet lukken.  
Mensen, die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen, gaan vechten(schreeuwen) of 
vluchten (apathisch, geen verantwoordelijkheid meer voelen). 
Werkelijk aandacht geven aan iedereen vraagt tijd en aandacht. Het gaat niet om het gratuite 
praatje, maar om werkelijke aandacht en het vermogen om vragen te stellen en oprecht 
nieuwsgierig te zijn.  
 
Niet alle fracties en raadsleden staan te popelen om mee te doen aan de gezamenlijkheid.  
Sommige fracties of partijen ontlenen hun bestaan of populariteit aan het “anders zijn”, “zich 
niet conformeren”, of het zich afzetten tegen de gevestigde orde.  
Tot het niet meedoen “aan het systeem” kan dan ook behoren het niet meedoen aan de 
gezamenlijkheid van de raad als werkgemeenschap. 
Voor specifiek de burgemeesters is het een uitdaging om met deze fracties en raadsleden 
een relatie op te bouwen, zonder toe te geven op het punt van normen, waarden en 
gedragsregels. Niet iedereen is hetzelfde en het ene raadslid staat nu eenmaal dichter bij de 
gemeentelijke systeemwereld dan het andere raadslid. Het is voor burgemeesters belangrijk 
zich te realiseren dat er afstand is tussen die systeemwereld en de wereld van inwoners en 
dat de raad soms het koppelvlak is.  
 
Samenvattende bevindingen 
Ik hoop te hebben laten zien dat een goed functionerend huis van de lokale democratie 
waarin de meerderheid uiteindelijk beslist, maar waar iedereen meedoet, dezelfde informatie 
krijgt, ieders inbreng wordt gehoord en meegewogen bevorderlijk is voor de omgangsvormen 
in de politiek. Ik heb ook een aantal regelmatig voorkomende ingesleten gewoonten 

 

3

 Arno Korsten noemt “gunfactor” en “cooling-down-plekken” essentiële elementen zijn voor een goede raad; 
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beschreven, die dat huis ondermijnen (bijv. onderscheid maken tussen raadsleden bij het 
geven van informatie). De raad als werkgemeenschap en het belang van inclusiviteit zijn 
andere relevante elementen om aandacht aan te geven. Ik heb beschreven wat de 
burgemeester kan doen om de omgangsvormen ten positieve te beïnvloeden. De 
afhankelijkheid van anderen in het lokale staatsbestel is eveneens duidelijk. Ik hoop ook 
duidelijk te hebben gemaakt dat het verbeteren of bevorderen van goede omgangsvormen 
niet een groot gebaar is, maar de optelsom is van dagelijkse aandacht aan tal van relevante 
factoren (zoal structureel evalueren en consequent de spelregels toepassen), kortom 
buitengewoon bewerkelijk. 
Daarom zou je kunnen denken: “dat lukt natuurlijk nooit” of “waar moet ik hemelsnaam 
beginnen”. 
De ervaring leert dat je gewoon ergens kunt beginnen en dat stap voor stap en systematisch 
werken aan het hele gebouw van de lokale democratie dankbaar werk is, waar je veel plezier 
aan kunt beleven. Het vraagt wel uithoudingsvermogen en oog voor grote lijn en detail 
tegelijk. Het gaat om heel veel kleine dingen, die samen veel betekenen en iets groots 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verantwoording 

 
De inhoud van dit essay is voor mijn persoonlijke rekening en gebaseerd op eigen waarnemingen en 
gesprekken met griffiers, bestuurders, raadsleden en gemeentecollega’s in mijn jaren als raadsgriffier 
en daarna.  
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