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STELLINGEN

1. Aangezien in 1994 kort na de gemeenteraadsverkiezingen verkiezingen voor de Tweede
Kamer en het Europees Parlement zijn gepland, zal het lokale karakter van deze
gemeenteraadsverkiezingen geringer zijn dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990.
2. Het zou voor de sociale wetenschappen van grote betekenis zijn als het CBS in staat zou
worden gesteld om de indeling van gemeenten naar urbanisatiegraad van 1971 te actualiseren.
3. Voor universiteitsraadsleden geldt in nog sterkere mate dan voor gemeenteraadsleden dat
zij in hun dagelijks functioneren zonder last of ruggespraak zitting hebben.
4. De beste bijdrage die politici kunnen leveren aan het verkleinen van de afstand tussen kiezers
en gekozenen is het vergroten van de invloed van kiezers op de verkiezing van
volksvertegenwoordigers.
5. Mening Maastrichtenaar kan nog wat leren van ftfoufricAf' foorft«£i»ners(uitgave NRCHandelsblad 1992).
6. De spreiding van de gemeenteraadsverkiezingen kan slechts een geringe bijdrage leveren
aan de lokalisering van de gemeenteraads verkiezingen omdat deze maatregel niet bedraagt
aan een vergroting van de betrokkenheid van burgers bü de lokale politiek.
7. Referenda schieten hun doel voorby als zy enkel als doel en niet als middel worden gezien.
8. Na het den Uyl-effect, het Wiegel-effect, hetTerlouw-effect, het Nypels-effect, het Lubberseffect en het van Mierlo-effect kan het electorale belang van politieke leiders moeilijk ontkend
worden.
9. Menig Assistent In Opleiding (AIO) is assistent noch in opleiding.
10. Niet elke Mario is een pizzabakker, maar elke AIO moet wel onderaan beginnen.
Stellingen bij het proefschrift Lo*aa/ o/ «afioaaa/? #e/ /o*a/e *ara*/er «a» <f
in Neder/amüsetfemeenfe» (1974-i99ft> van Mario van Tilburg.

