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BESTUUR

In diverse recente rapporten staan aanbevelingen
om de lokalc democratie te
versterken en te vernieuwen. De tekortkomingcn
van het 'Huis van Thorbecke' zijn daarin beschreven, evenals de nog altijd
solide fundamenten,
namelijk hct oersterke vertrouwen van burgers in een
democratisch politick systeem. In dit essay over het
decentrale bestuur van
de toekomst presenteren
Monique Leyenaar en
Remco N ehmelman enkele
uitgangspunten en daarbij
passende concrete
uitwerkingen van lokale
instituties.

In het decen rrale bestuur van de roe·
koms r zijn aile burgers betrokken e n n iet
een kleine grocp partijpolitieke bestuu r·
ders en omvanen politick en democratic
veel meer dan aileen besluitvorming in her
stadhuis. Her is ook teggenschap over en
besluiren nemcn in maarschappelijke orga·
nisaries. zoals woningcorporaties. zorginstellingen en ondcrwijsorganisaties. Ook
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daar moer her gaan om democrarische
besluitvormi ng~processen en om dcmocrari~che waarden zoals inclusiviteit, transpa·
rantie, machr en rcgenmacht. De reprc.\cnraneve partijpolitieke democratic, mer een
maal in de vier jaar verkiezingen als selecriemechanisme, voldm:t niet meer aan de
hedcndaagse eisen van hurgcrs om vaker
en meer betrokkcn mee te denken, mcc re
praten en mcc te beslissen. Her i~ nodig dar
meer men sen vaker en intensicvcr meedoen. nier zozccr in partijpolitieke vcrban·
den. maar ecrdcr in de buurt en in tal van
maarschappelijke, semi-publiekc organisa
ries. Het op afstand staan van de burger
zonder zeggenschap over (semi·)publickc
taken en publickc ruimte en besruurd
worden door ecn rclatiefkleine. op dkaar
lijkendc, groep is niet mecr van deze tijd.

BURGERJURY
"Veranderen in plaats van pappe n e n
nathoude n" zou h et motto moecen zijn
voor de aankomcndc ministers va n Binnenlandse Zakcn en van Onderwij~ en voor
de in 2018 nieuw te kiezen gemeenteraden
m colleges van B&\V. voor wat betreft de
thema·s binnenlands hcstuur. democrati·
sche vern ieuwi ng en democratisch hurgcrschap. Maar institutionclc vcranderingen
vereisen andere wet· en regelgeving.
Om de haaJbaarhcid van die verandcringcn
te vergroten en recht te doen aan de ver
~chillen in tempo en mare v-an verandering,
is her noodzakelijk om een \\o"Cttelijke mogelijkheid in re voeren tot experimenreren.
Een dcrgclijke experimenreervoorzicning
~telt gemeentebe~turcn in Staat om tijdelijk
van bijvoorbec:ld (aan tc wijzen bepalingcn
in) de Gemeemewet, of zelfs onder hepaal·
de voorwaarden van de Grondwct, af te wij·
ken en bijvoorbedd ·wethouders ofburgemeester rcchtsrreeks te Iaten kiezen, een

ander lokaal k icsMclsel in te voercn of bcsluitcn re Iaten nemco via burgerjury's.
Tocpassing van de hicrboven geschctste
twee uirgang~pumen vraagt nogal wat
Raadsleden en lokale besruurdcr' worden
geacht zich los te makcn van de traditionele
kaders en zich nicuwc rollen toe te eigcnen,
terwijl inwonc.:rs zoudcn moeten ·vcrburgeren'. Vcrburgeren in de zin van enerzijds
veramwoordclijkheidsgevoel (cigenaar
schap) voor de buurr. vo<>r medebewoners
en voor publieke voorzieningen en anderzijds de bcrcidheid om zich hiervoor, m
meer of mind ere mate. in rc zetten
Loslaren en verburgcren moeren wordcn
aangeleerd en kosren tijd. Bclangrijke pijlers
in dir lccrproces zijn o nderwijs, communi·
carie en praktijkervaring. Hct aangekondigde offensief van het ministeric van OC&\\'
om burger~chap stcrker re positioncrcn in
lesprogramma's is een stap in de goede
richting. De boodschap dar wij allen eigenaar zijn van de publ ieke voorzicningen en
de publiekc ruimte en dar gekozcn en gelo
tevenegcm1·oordigers hun wcrk alleen maar
goed kunncn doen wanneer burgers hen
van input voor:ticn en regelijk conrrolcren,
diem luid en duidclijk te klinkcn. Natuurlijk onder constante vermelding dar de rna·
te van herrokkenheid e n inzet per individu
verschilt. 'Learning by doing' is ecn bcproefd
concept: vormgeven van de samcnleving
vereist vaardighcden als informaticverwer·
king en beoordcling. mer andercn dclibereren, compromt~vorming en tot bcsluin·orming komen. Praktijkervaring doer men op
door deelname ofbctrokkenheid bij
burger /cliemadvics·commissies, burgcrbegroringscommissies, beslissende referenda,
besli~ende hurgcrjury·s en rechrmcckse
vcrkiezing van !x'Stuurders. zowd in her
stadhuis als in corporaties. zorg- en
onderwijsin~rcllingen.
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RADICALE VERNIEUWING
Wat bctckcncn de geschetste uitgangspunten voor de decemrale democratische
instituties? Pepijn van Houwelingen e.a.
werken in het kadcr van Democratir Challenges cnkclc optics uit voor radicale vernieuwing van dehedendaagse lokale reprcsent:atieve democratic. Wij bouwen voort op
cnkclc van hun ideeen en voegen andere
ideeen roe.
ln een democrarischc lokale samenleving is
her aan de inwoncrs van cen gcmeente om
via c.:cn bindcnd referendum te bepalen of
7.ij cen rechtstreeks door de bevolking of
een door de raad benoemde burgemecstcr
willen. Voor beide varianten gcldt dan vervolgens een andcr wcttelijk systeem, ook
ten aanzien van de posiric van de raad en
de wethouders. Dit is een logisch gcvolg
van her steeds belangrijkcr worden van
pcrsoncn en issues ten koste van politicke
partijen. Tndien de hevolking kiest voor cen
directe verkiezing van bcstuurders, dan kan
dar beperkt blijven rm de burgemcester die
dan zijn of h3<lr wethouders benoemr en
omslaat. Ontslag van het college (en dus
ook van de burgemeesrer) kan dan nog
aileen gebeuren door de door middel
van een zogchctcn (verzwaarde) 'recal/proa:dure' waarbij de gemeemelijke
bevolking met een - bijvoorbeeld- drie
vijfde meerderheid het gcmccntelijke
bcsruur naar huis kan sturen.
In dc hierbovcn genoemde constructie
krijgt een gcmccntcraad als voornaamste
taak het controlcren van burgemeester en
college op de rechrmarigheid en wenselijkheid van het gevoerde bestuur, fungeen zij
als klankbord voor hct gemceotebestuur en
Ieven zij input over wcnsl:n en problemen
vanuit de lokale samcnlcving. Ter versterking van de band tusscn gekozcoe en kiezer
worden de leden van de gcmeenteraad via
een meerderhcid~stelsel in districten geko·
zen. ledere kiesgerechtigde bewoner van
een district kan zich kandid3<lt stellen: dat
kan namens een poliriekc partij, maar dat ,

'Veranderen
in plaats van
pappen en
natnouden'
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hoeft niet. Om de brug naar andere sectoren te slaan, kan worden overwogen om een
twcc:c.lc: zc:tel per disuict te reserveren voor
venegenwoordigers van maar.<.chappclijkc
organisaties en vertcgenwoordigers van het
bcdrijf~kvcn acrid in het kiesdistricl.
Gckozen raadsleden houden wekclijh
~preekuur in hun kiesdistrict. Vcrder kunnen er permanente burgeradvicscommissies
rood belangrijke bdeidstcrrcincn worden
inge.,reld. 1nwoners kunnen solliciteren
na.ar het lidmaatschap van een commtssic
en worden door de gemccmcraac.l bcnoemd
op basb van cen mix van divcrsiteiL en deskundigheid. Ook wethouders kunnen ceo
pcrmanente groep van deskundige burgers
en professionals voor een of meerd~:rc
beleidsterreinen instellen.
STEEKPROEFTREKKING
Decentrale besluirvorming is niet mecr
e.xclusief de taak van via verkiezingen
vcrkozcn volksvcrtcgenwoordigers en van
benoemde beswurders.. Niet aileen b her
bctrekkcn van burgers hij decentrale besluitvorming door gcmccntcraad en he
~tuur en bij de uitvoering van lokaal beleid
nagenoeg gemeengoed geworden. \tec(h
vakcr ncmcn burgers zelf initiatieven om
hepaalde publieke voorzieningen voor
elkaM tc krijgen_Sinds de jarcn negenrig b
in Nederland ecn scala van participatie
instrumentcn ontwikkcld, metals doe!
draa!.rvl.tk te creeren voor re nemen maaLregelen en input \'an burgers tc omvangen.
Maar in het decentrale bestuur van de
toekomst gaat h<.:t bchalve om participatie
ook (>m zeggenschap. Enerzijds maken
steeds verdergaande onrwikkelingen op
het terreio van de informatievoor1icning
en communicatictcchnologic her mogelijk
om gelijkwa.ardige, twee-richtingen·imer-

aeries te organiseren. Anderzijds bcslissen
burgers daadwerkelijk over lokale issues via
referenda en hurgerjury"s. Met name burgerjury's, die kunnen worden uitgeschrevcn
door zowel burgers als gcmc~:nrcraad, zijn
populair in het decenrrale hestuur van de
roekomst. De burgerjury is er voor bedocld
om burgers een gefundeerd oord<.:d tc laren
geven over een lokaal bele•dStSsue. In regensteUing tot de mecsrc andere vormen van
burgerparriciparie, mclden burgers zich niet
zelf aan voor dee! name, maar wordt men
door random sreekprocftrekking henadeni
De groep komt dan ccn of meerdere dagen
bijeen om over hct bdeiclsissue te discussieren en te oorddcn. De deelnemers omvangen vooraf schriftelijkc informatie over
bet beleidsissue en kunncn rijdens de
bijeenkomst(cn) met deskundigen en
belanghehhendcn \'an gcdachten wisselen.
De discussie vindt zowel in klcine groepen
al~ plenair plaats en wordt gclcid door onafhankelijke gespreksle1ders. Her is de bedoeling dat de groep door middel van discussie
m overleg gaandeweg naar ccn eindoordeel
convergeerr. Unanimitcit is daarbij ideaal,
maar ook een genuanceerde uitkomst beboon tot de mogelijkheden. De uitkomst is
een concreet besluit of aanbcvdingen in de
vorm van een advtes.
POSTBODI;.S
Zeggenschap strekt zich niet alleen uit
tot demenraire beleidsissues of de eigen
leefomgeving. I let gaat ook om sturing
van maarschappdijke organisaties, zoals
woninghouwcorporatics, onderwijs- en gezondheidsinstellingcn. Professionalisering
en bureaucrarisering hebben burgers op
afstand geplaat~r en vanuit de organisaries
zelf is cr te weinig aansporing gcweest om,
als individu of gczamcnlijk, mee te den ken.
mee af te wegen en mc:e re beslissen.
Democratic verbreden tor maatschappelijke
organisaues en instellingen sluit aan bij de
ontwikkeling dar deccntraal beleid in toenemende mare tat stand komL in samenspel
met andere actoren: andere gemeentcn,
ovcrheden, organ isades en bedrijven. Op
tal van manieren ku n ncn tlwarsverbanden
worden gelegd russen de verschlllende secwren_ Hierbo,·en noemden wij al functionele representatie: het rc~crvcrcn van zetels
in de gemeenteraad of in adviescommissies
voor vertegenwoordigers van bedrijven, onderwij~- en gczondheidsinstellingen, wijkorganen gelokaliseerd in het kiesdisrrict.
Ook zijn nieuwe iniliatieven mogelijk, zoals
postbodcs dlc bchalve de post bczorgen ook
de ogen en oren zijn voor bijvoorbedd de
zorg. politic en justitie.
De democrarischc lok:tle samenleving van
de toekomst zal over \eel meer taken gaan
dan nu het geval is. Nu al zic:n we nict

'De verwarring
die met beweging gepaard
gaal, 1s al aan
ae gang'

allcen een verschuiving richring gcmeenten
in het sociale domcin. maar ook bij de aankomende Omgevingswer ligt de focus bij de
gcmccnten. Te verwachten valt een (nog)
grotcre toename van her aamal regionale
samenwerkingsverbanden en van netwerkconsrrucnes tussen overheid, maatschappclijke organisaues en bedrijven. De op~ch.t
ling van taken en de praktijk van ·multiLrt'el' en ·multi-actor gotoertuwce" zal uitcindclijk lcidcn tot een werkelijke terrirorialc
stclselherz:iening, zoals in Dcncmarkcn.
De Op$Chaling van gemeenren kan dan
weer leiden tot binnengemeenrelijkc dcccntralisatie: ccnheden die vroeger zelfsrandigc
gemeenren waren. kunnen door mtddcl van
nicuwe vormen van participatie en 7.eggenschap invulling geven aan het openbaar
besruur. zoals de onlangs in Rotterdam
(deels) gelme gebiedscommissies.
VERWABBING
'Ieder tijdvak heeft zijn eigen beginsel
van beweging; laat men dat slapen, dan
onrstaat in het volgende tijdvak verwarring van beweging,' aldus Thorbecke. Hij
was her die rond 1850 de eerste Gemeenrewet onrw1crp. Oat is aan de enc kant een
knap sraalrje wc:rk gewecst, want 167 1aar
later zijn de grondtrekken van dn sysreem
nog steeds aantoonbaar aanwezig in het (o.
kaal besru ur. Aan de andere kant is dit een
rckcn dat van werkelijkc vcrnieuwing in her
democrarische lokale hesruur nauwelijks
sprake is gcwccst. De nieuwe cijd met onder
andere opkomend Lechnologisch vernuft en
daardoor steeds beter te informeren burgers.
vraagr om aanpassi ngen in het aansturen
van her lokale openbaar besruur. Dar hoeft
allemaal niet in een ldap te gebeuren, maar
organisch, iets waar Thorhecke ook voor
pleitte. Wij steuncn dan ook her voorstel
van de grocp Code Oranje om cen aamal
voorhoecle gcmccnten nieuwe democrarische vormen te Iaten verkennen en hun
vraag aan hct (nieuwe) kabinet om dit
mogelijk t<: rnaken via wetswijziging.
De verwarring die met beweging gcpaard
gaat is al aan de gang.Ttjd dus om wakkcr
te worden.
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