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De plannen van het kabinet tot invoering van de rechtstreeks gekozen burgemeester zijn vooralsnog gestrand op de verworpen
grondwetsherziening. Wat de toekomst, met of zonder Paasakkoord, biedt, weten wij niet. Veel van 'de politiek' is vluchtig. Het
aftreden van minister De Graaf is politiek begrijpelijk, staatsrechtelijk vereist was het zeker niet. Hij had kunnen en mogen
blijven, hij deed het niet. Je zou dat 'fair play' kunnen noemen.

Maar wat met diegenen onder de zittende burgemeesters, zoals die van Rotterdam, die zich vierkant achter de kabinetsplannen hebben
geschaard? Hebben zij geen stof tot overdenken? Waren de plannen doorgegaan, dan hadden deze burgemeesters in 2006 ofwel hun
ambt verloren, ofwel zich in een verkiezingsstrijd moeten of mogen storten. Gezien hun voorkeur voor de rechtstreeks gekozen
burgervader (of -moeder) zou dat in de rede hebben gelegen, tenzij zij der burgemeesterdagen zat zouden zijn.

Wat let deze ambtsdragers om binnen hun gemeente te pleiten voor het houden van een - weliswaar consultatief - referendum over hun
aanblijven als burgemeester na de raadsverkiezingen in 2006? Dat referendum zou gelijktijdig met die raadsverkiezingen kunnen worden
gehouden, zoals de burgemeestersverkiezingen in de plannen van het kabinet. Voorzover ik zie, bestaan daarvoor geen juridische
beletselen. Uit technisch oogpunt zou dit referendum (grotendeels) opgezet kunnen worden als de voorgenomen maar intussen
getorpedeerde burgemeestersverkiezingen.
Het zou een staaltje van 'fair play' zijn van deze voorstanders van directe democratie.
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