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De Demagoog

De Demagoog
De Demagoog krijgt elke zaal plat met scherpe zinsneden, boute beweringen en
onverwachte wendingen in zijn betoog. Hilarische woordspelingen verzint hij ter
plekke. Vaak komt de regionale omroep op hem af gehold, of hij even...
Natuurlijk wil hij dat. Doen we één of twee oneliners, Maaike? Nog behoefte aan
argumenten? Nee, dan doen we 25 seconden. Hoef je niet te monteren; kan het
er zo in.
De Demagoog komt vooral tot zijn recht als er nog één of twee Demagogen in de
raad zitten. Dan hebben ze schik. Daar kan geen enkele voorzitter tegen op.
Maar meestal is hij de enige. Dan lijkt het meer op een narrenrol. Dat geeft rust.
Narren worden nooit ontmaskerd; gelukkig maar.

Voorwoord

Elke gemeente verdient
een goede raad

D

e gemeenteraad is de meeste dichtbije vorm van democratie.
Hier kan de inwoner direct contact leggen met de volks
vertegenwoordiger. Of met de bestuurder. Of met de
ambtenaren die een van die twee ondersteunen. Want zijn we niet
allemaal stadsgenoten? Toch ervaren veel burgers een afstand. Ik
merk het aan hun verrassing als ik ze in mijn stad ontmoet. Alsof ze
verbaasd zijn dat wij, de bestuurders, ineens tóch aandacht voor
ze hebben. Terwijl u en ik weten dat die belangstelling er altijd al
was en is. Ik constateer dat ondanks al onze jarenlange lokale
inspanningen, landelijke innovatieprogramma’s en experimenten
met nieuwe vormen van democratie, het erop lijkt dat we lang niet
altijd dichter bij onze kiezers zijn gekomen. Noch zijn zij dichter naar
ons gekomen.
Het maakt dat ik steeds nadrukkelijker de opdracht voel
die we met elkaar hebben om het openbaar bestuur voor
uit te helpen. Een opdracht die bij ons, de professionals
ligt, de bestuurders en hun ambtenaren. Maar die ik
evenzeer bij de burgers durf te leggen. En dan met
name de gekozen burgers, de raadsleden. Zij zijn de
burgerdeelnemers in het openbaar bestuur. Niet alleen
hebben wij, de vakbestuurders, hen nodig als pluriforme
vertegenwoordiging van onze gemeenten; als
spreekbuis van al die verschillende mensen
en meningen. Ook onze hele samen
leving heeft hen nodig om een
breed gesteunde en vertrouw
de lokale democratie gestalte
te geven. Een volksverte
genwoordiging waarin elke
burger zich kan herkennen.

Een raad die écht van de inwoners is. Dat kan alleen die raad zelf en het
enige wat raadsleden daarvoor hoeven te doen is: met elkaar een goe
de raad te zijn.
Maar wat ís een goede raad?
Met deze existentiële vraag raak ik aan de kern van onze opdracht. Wij
zijn het immers allemaal zélf die de definitie van ‘een goede raad’ moeten
bepalen. Die kan in 350 gemeenten een volstrekt andere zijn. Met
steeds andere goede kwaliteiten. Onze gezamenlijke missie is tegelijk
een uiterst diverse. Een zoektocht. En daarbij hoort ook pionieren,
experimenteren en durven leren van en met elkaar. We weten dat
achter elke oplossing nieuwe vragen wachten. Het oplos
sen ervan vergt lef, doorzettingskracht en verbindend
vermogen. Het werken aan de democratie is nooit af.
Deze glossy biedt u een breed pallet aan inspiratie
om op uw reis mee te nemen. Het is goede raad van
uit essentiële bronnen zoals de wetenschap, de
praktijk en het onderwijs. En wie kan er geen goede
raad gebruiken bij zijn zoektocht? Raad die is bedoeld
om ons te helpen onze rugzak te vullen voor de trek
tocht door de democratie. Vanuit Almere zien we het als
onze opdracht om de verbinding te blijven zoeken
met iedereen die een bijdrage kan leveren aan
nieuwe energie, inspiratie en vooruit
gang. In deze eerste editie van ‘Goede
Raad’ vindt u daar het resultaat van,
hopelijk volgen er nog veel meer edi
ties. En heeft u nog goede raad voor
ons? We horen het graag!

Franc Weerwind
Burgemeester Almere
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Goede Raad
maar dit gaat over u allemaal

Zegt een van van onze collega’s in het land: “Ach, één griffier tussen
driehonderdvijftig andere. Ga je daar een magazine over maken?
Waar ga je het over hebben? Nou, beste lezer, NIET over die griffier
dus. Dit blad gaat over u allemaal. Raadsleden, griffiers, colleges,
ambtenaren, politieke partijen, rijks- en provinciebestuurders. U die
uitmaakt hoeveel de inwoners van ons land wérkelijk te zeggen hebben.
Het gaat over het in het zadel helpen en houden van een goede raad.
Robert-Jan Ritsema en Bart Buijs over het Goede Raad magazine

D

at die collega dacht dat het over griffier Jan
Dirk Pruim zou gaan, was overigens volkomen
begrijpelijk. We kondigden het in de uitzending van zijn afscheid aan. Dit blad was er zeker niet
gekomen als deze ‘emeritus griffier’ niet zo’n
indrukwekkende nalatenschap had achtergelaten.
En niet als hij niet zo’n ongelooflijk sterk netwerk,
bijna een vriendenclub, had opgebouwd. Zij smeden
de inhoud van dit blad, die soms lijkt te klinken als
een verbale ovatie. Maar waar ook tegenspraak te
horen is. Is dat niet precies zoals wij het allemaal
graag zien?

Door de persoon van Jan Dirk en door zijn voortstuwende denkkracht van de afgelopen 19 jaar, is
het collectieve besef ontstaan dat we maar weer
eens moesten zeggen waar het op staat. En daartoe
zijn dus bekende Nederlanders uitgenodigd. En u
vindt dus in dit blad pittige meningen. Of in de
woorden van één van de auteurs: ‘een heerlijk
opruiend verhaal’. Omdat de lokale democratie
het nodig heeft.

6 | Goede raad magazine

Inleiding

Bart Buijs en Robert-Jan
Ritsema raadsadviseurs
van de griffie in Almere

360

Wat bezielt ons om een landelijk magazine uit te
brengen? Daar zijn eigenlijk drie redenen voor.
Omdat het kan, is de eerste. En dat is eigenlijk al
reden genoeg, want als iets kan, waarom zou je het
dan laten? Al die briljante geesten die met artikelen
in het blad staan; we konden ze bijeen brengen en
we vonden ze bereid een bijdrage te leveren.
Daarvoor moeten wij hen oneindig dankbaar zijn.
De tweede reden is omdat het nodig is. Dat
argument weegt wat zwaarder. Onze democratie
verkeert in slecht weer. Talloze redenen zijn
daarvoor aan te voeren, een paar komen er in de
hierna komende pagina’s voorbij. Maar ofschoon
ook wij vinden dat aan de basis van een probleem
een goede analyse ligt, zijn we hier in de polder ook
van het doorpakken. Die analyses doen ze in Den
Haag maar. Dus geen onderzoek, geen dikke
rapporten, geen holle bolle Gijs. Wel bieden we u
een rondje aan. Een 360 graden blik op wat ‘men’
over een goede raad kan zeggen. Met de complimenten aan de geweldige auteurs die dit blad
hebben gevuld.
En de derde reden? Omdat wij willen leren. Van
al diegenen die hun verhalen met ons deelden voor

deze uitgave, van iedereen die hierop gaat reageren
en van diegenen die op 8 oktober bij ons in Almere
aan het symposium Goede Raad komen deelnemen.

Leeswijzer

Schrik niet als u begint te lezen. Het is allemaal
redelijk licht en luchtig, want het is een magazine.
U vindt er zelfs een paar cartoons in met stereo
types van raadsleden, een paar jaar geleden gemaakt
door een van onze raadsleden, die er nu ook met een
column in staat. U bent dat misschien niet gewend,
lezen voor de lol. Maar, met respect voor het hoge
intellectuele gehalte van sommige stukken, hebben
we toch geprobeerd het lekker leesbaar te houden.
U vindt dus heldere verwoorde eenduidige essays,
prikkelende belevingsinterviews én doorwrochte
artikelen die uitnodigen tot herhaald lezen en
contemplatie. Ongetwijfeld daartussen deviante
meningen die noden tot (re)actie.
Dit is dus het magazine Goede Raad. Wij noemen
het de eerste editie. We noemen het ook een special,
omdat Jan Dirk Pruim er een zo voorname rol in
speelt. Maar dáár willen we geen gewoonte van maken,
van het blad wel. We rekenen op uw medewerking
voor editie 2 in 2022.
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De burger
moet iets
te kiezen
hebben
Pleidooi voor de nieuwe wet
Decentraal Bestuur
De voormalige burgemeesterswoning schittert,
enigszins verheven op een terp, wat aan de rand
van het dorp Winsum. Het is een statig pand, met
balkons, veranda’s en bobbelig authentiek glas,
gevat in wit geschilderde stijlen. Pal ernaast,
onbedoeld of onbekommerd wat lager in het
maaiveld, ligt het gemeentehuis van gemeente
Het Hogeland, zoals het hier nu heet. Een modern
gebouw dat zich lijkt uit te strekken naar een
arcadische horizon in het eindeloze landschap.
En zo staan het oude en nieuwe hier zij aan zij.
Interview met Douwe Jan Elzinga

| Goede raad magazine

Interview
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Medebewind halveren,
politieke ruimte
verdubbelen

H

et is méér waar dan u wellicht denkt
bij het lezen van de inleiding. Vanuit
de werkkamer in het statige pand uit
1878 kijkt men iets omlaag naar de burgemeesterskamer in het nieuwe pand uit 1995.
Het is het blikveld van professor meester
doctor D.J. Elzinga, emeritus hoogleraar
staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, Ridder in de Orde van de Nederlandse
Eeuw en houder van de Van Kemenadeprijs
2006. Een verrassend verkwikkende
frisdenker, deze gepensioneerde weten-
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schapper. En niet erg bedaard ook. Wie
denkt dat het hier in Groningen alleen
trilt en beeft van de aardgaswinning
vergist zich. Wij denken, het is ook
Elzinga, die vorig jaar nog, tijdens een
symposium in de raadszaal van Almere
de gemeenten opriep tot een regelrechte
revolte. In de burgemeesterswoning
waarin hij resideert zindert en bruist het,
het kolkt en tiert. Na het uitblijven van de
revolte staat hij nu zelf op de barricade.
Alleen iets anders dan u denkt.

“Er hangen grote hervorming in de
lucht”, antwoordt Douwe Jan op de vraag
hoe het gesteld is met het lokale bestuur.
“Het kan zo echt niet langer. De helft van
de gemeenten is feitelijk failliet. Gemeenten zijn bedoeld als lokale, autonome,
politieke bestuursorganen, die in vrijheid
beleid maken en vrij over hun eigen
middelen kunnen beschikken. Maar de
werkelijkheid is: de gemeente is een filiaal
van de Rijksoverheid. Elke drie of vier jaar
rolt er iets overheen met wéér een bezuinigingsdoelstelling. Pijnlijk voorbeeld is
natuurlijk het sociaal domein. Binnen de
sector valt de methodiek om de uitvoering
dichter naar de burger te brengen wel te
begrijpen, maar deze oplossing is slecht,
want hij holt de vrije ruimte, de algemene
reserve van gemeenten uit. Daardoor
sneuvelen zwembaden, bibliotheken,
bermen, vlakke stoepen. Dat kan dus niet.
Hoort niet. En nu komt het. Dit is niet
eenmalig, maar structureel. Het Rijk ziet
gemeenten als uitvoerders, als filialen. Dat
is heel, heel problematisch. Want wat zie
je nu? Raadsleden denken dat ze in het
verkeerde toneelstuk zitten. Ze willen
lokale problemen oplossen, maar uiteindelijk trekt niet de raad aan de touwtjes,
maar de Rijksoverheid en de wetgever.”

Hoe kon dit gebeuren?

“Daar is al zoveel over gezegd en
geschreven. Nu ja, er was het vertrouwen
dat gemeenten dit wel konden. Dát. En
omdat een andere structuur gemakkelijk
is weg te geven. Geld geven is lastiger. Je
moet je vantevoren afvragen of de hele
taaktoedeling wel klopt. Precies dát is niet
gedaan. Een brandmelder verplichten in

Interview

ieder huishouden, waarom moeten
gemeenten dat doen? Gemeenten die over
psychiatrie gaan, jeugdzorg? Het is toch
onverantwoord om dat in 350 gemeenten
te organiseren, om de besluitvorming over
de organisatie van kinderpsychiatrische
zorg aan gemeenteraden te geven? Dat
moet je aan de deskundigen overlaten. Het
klopt niet dat raden nu aan het debatteren
zijn over jeugdzorg, terwijl ze eigenlijk
uitvoeringsfilialen zijn. Plus: een traplift
wordt in Dronten wel vergoed, maar in
Almere niet. Dat kun je niet uitleggen?
Het Rijk repareert nu met een extra
geldinjectie om de jeugdzorg weer op gang
te helpen. Maar voor alle duidelijkheid,
met simpelweg meer geld erbij, 4 of 5
miljard, los je dit probleem
helemaal niet op. Dat moet met een
betere taakverdeling. Met criteria
voor taaktoedeling. Met beleids
vrijheid van het lokaal bestuur en
voldoende middelen, die passen bij
de taakstelling. En daarbij moet de
minister van Binnenlandse Zaken
toetsen of het echt wel past. En zo
niet, dan kan die zeggen ‘dat gaan
we niet doen’.

Komt daar de nieuwe wet op neer?

“Kortweg drie hoofdlijnen. 1) een
onafhankelijke toets van de financiële
arrangementen, 2) een sterke(re) positie
van de minister van BZK, 3) het beleids
kader komt van het kabinet.

Hoe gaat dit anders werken?

“In Den Haag denkt men aan ambtenaren
en colleges, maar niet aan gemeenteraden.
Die dimensie is niet van betekenis bij de
vakdepartementen. Die werken sowieso
liever in de regio, ze hebben meer oog voor
regionaal bestuur. Omdat daar geen
politici lopen, alleen maar vakbestuurders,
denk ik wel eens. Ook de provincie wordt
door vakdepartementen eigenlijk niet echt
gezien. Dus het primaat van de raad wordt
niet door wetgeving ingeperkt, maar door
vakdepartementen en het sluiten van
regionale akkoorden. De ambtenaren zijn
hier aan de macht, niet de politiek. De
persoon van de minister is nu niet van
betekenis. Daarom moet BZK sterker

worden. De bevoegdheid tot medeonder
tekenen van alle decentralisatiebevoegdheden is cruciaal. Er moet een vetorecht
komen ten opzichte van alle vakdepartementen. Dát is de basis om meer lokale
autonomie te krijgen.”
“De nieuwe wet moet dat voor elkaar
krijgen. Maar die moet wel geregeld worden
tijdens de kabinetsformatie. Want er is wel
brede steun, een sense of urgency, omdat
zoveel gemeenten in de problemen zitten.
Dus er wordt gelobbyd. Daar zijn we al
sinds 2019 mee bezig. Nu kun je er
redelijkerwijs eigenlijk niet tegen zijn.
Maar de toekomstige ministers van de
vakdepartementen zullen er natuurlijk

De kernvraag is: wat is het
onderwerp waarop er voor de
burger nog wat te kiezen valt

wél tegen zijn. Want het komt erop neer
dat hun beleidsruimte straks meer wordt
vastgesteld door het kabinet, met een
handtekening van de minister van BZK
eronder. Dit systeem kennen we al van het
Ministerie van Financiën. Het komt neer
op sterker kabinetstoezicht op de departementen. En dat moet dus vanuit Binnenlandse Zaken voor het decentraal bestuur.
De politiek moet dit mogelijk maken en
daarom moet het in het regeerakkoord.”

Kunnen raden zelf iets doen?

Na een korte pauze. “De gemeenteraden
zitten in de afzink. In het verkeerde toneelstuk. Weken achtereen steggelen over
misschien 1/10e van het totale budget,
terwijl anderen over 9/10e van hún
begroting gaan. Dan krijg je verloop van
raadsleden, versplintering en partijpolitiek. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen die
niet alleen door de raadsleden, gekozen
inwoners, kunnen worden gekeerd.

De griffiers en griffies moeten daar een rol
in spelen. Dat kunnen raden doen. Hun
griffies sterk maken. En die moeten niet
alleen het raadsproces en de raad
faciliteren, dat is belangrijk, maar ze
hoeven ook niet de barricades op. Ze
moeten juist hun raden meenemen,
informeren, wat zijn de ontwikkelingen,
aan scholing doen, vakmanschapsontwikkeling. Ze moeten signaleren wat gevaarlijk is voor de volksvertegenwoordiging.
Hoeders van de democratie, dat zouden ze
meer mogen zijn.”

Zie je dat onvoldoende in het land?

Aarzelend: “Ja. Niet genoeg. Ik zag
vooral vroeger veel griffiers die uitbuikten
in het ambt, aan het einde van een
lange ambtenarencarrière. Leuk,
nog een paar jaar griffierschap. Die
zijn er trouwens nog. Daarna
kwamen er veel vrouwen en die
gingen voor goud. Ze toonden zich
buitengewoon strijdbaar. Nu is er
een tweede en derde generatie die
het weer anders invult omdat de
raden het moeilijk hebben. De
griffiers zien de frustraties. Maar ze
moeten dat meer kenbaar maken.”

Waar?

“In de discussies, nu bijvoorbeeld, over
de nieuwe Wet Decentraal Bestuur.”

Vraagt dat ook gecoördineerde actie?

“Natuurlijk. De G20 wethouders, de
gemeentesecretarissen, de burgemeester
en de Vereniging van Griffiers kunnen
dat allemaal wel wat scherper doen. Ze
moeten niet zo op faciliteren blijven
zitten. Meer roepen. De vereniging kan
signaleren, maar het komt aan op de
griffiers. Natuurlijk moeten ze binnenshuis voorzichtig zijn met politieke
stellingen en dicht bij burgemeester en
gemeentesecretaris blijven. Maar naar
buiten toe: aan de bak!
Ik weet, er zijn griffiers die zeggen ‘daar
ben ik helemaal niet voor’, maar ik vind
van wel. Je móet je gemeenteraad in de
wind houden. In contact met andere raden
en blijven experimenteren.”
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U roept op voor meer Jan Dirk Pruims?

“Hij is zeker inspirerend. Maar de
kleurrijkheid van griffiers is eerder
afnemend dan toenemend. De raden
kunnen echt wel wat doen. Ze moeten de
allerbeste griffier willen hebben. Zodat ze
die in stelling kunnen brengen. Daarom
hoort de inschaling op hetzelfde niveau te
liggen als de gemeentesecretaris. De
Nederlandse Vereniging van Raadsleden
en de Vereniging van Griffiers moeten
hierop acteren. In de driehoek is gelijkwaardigheid van partijen nodig. De positie
en betekenis van de gemeenteraad moet
daar breed gedragen zijn. Wist je dat er
nieuwe contingenten van ambtenaren zijn
die zich afvragen waarvoor die gemeenteraad daar eigenlijk zit. Dat komt door die
toenemende filiaalgedachte, de macht van
de vakdepartementen.”

Griffiers hebben een
vernieuwingsopdracht

“Ach, nieuwe democratie. Vanuit het
Rijk zijn er nu wel vier of vijf websites.
Daar krijg je de tranen van in je ogen.
Instrumenten en systemen. Maar wat is
het onderwerp? Klimaat, onderwijs? Dat
zijn nauwelijks onderwerpen voor de
lokale democratie. Wat nu gebeurt is dat
je burgers invloed geeft op iets waar de
gemeente helemaal niet over gaat.
Het is een soort bedrog.”
“De kernvraag is: wat is het onderwerp
waarop er voor de burger nog wat te kiezen
valt? Dat is nu minimaal. De hele discussie
over participatieve democratie wordt pas
weer van belang als de algemene ruimte

van de gemeenten weer toeneemt. Zolang
we dat niet rechtzetten is het geveinsde
democratie. Die participatie zijn een
soort Potemkin-dorpen; kijk ons eens
goed bezig zijn. We moeten voorkomen
dat bijvoorbeeld tekorten op jeugdzorg
uit de algemene ruimte moeten worden
gehaald en we moeten stoppen dat
vakdepartementen misbruik blijven
maken van de autonome ruimte van
gemeenten.”

Hoe stel je zo’n nieuwe
taakverdeling dan vast?

“Met heldere criteria. Elke bestuurslaag heeft zijn eigen typische taken. De
gemeente, provincie, waterschappen,
uitvoeringsorganisaties. Die moet je elk
zijn typisch eigen taak geven én daarbij
eigen beleidsvrijheid en eigen geld en
eigen politieke ruimte. Zo niet: gaat de
taaktoedeling niet door. Er is ook wel
ruimte te maken hoor. Paspoorten
bijvoorbeeld of het kiesrecht. Dat kan weg
bij de gemeente, want er zit geen politiek
op. Dat is het criterium: als er politiek
bedreven kan worden! Dat de burger iets
te kiezen heeft, dáár moet het over gaan.”

Zoals?

“Openbare ruimte, economie, milieu,
veiligheid, zorg. Daar zijn keuzes te
maken, ook lokaal, daar kun je politiek op
bedrijven. Als jongeren bandenplak gaan
snuiven is dat allereerst een gemeentelijk
probleem. Prachtig als je daar als raad,
samen met burgers, mee aan de slag kan
gaan. En daar is interesse voor, daar krijg
je ook raadsleden voor en dat is nodig.”

Nieuwe politici zijn nodig?

“Ja, maar politieke partijen zijn olifanten
op weg naar een laatste rustplaats. Het is
niet gemakkelijk om daarvoor nog
raadsleden te krijgen. Je moet weten, de
politieke belangstelling in Nederland is
relatief hoog in vergelijking met Europa en
er zijn loslopende figuren genoeg. Dat zie je
aan de toename van belangenpolitiek en
afsplitsingen. Maar er is een andere
organisatievorm nodig in plaats van
partijen. Meer onderwerpsgericht, meer
op standpunten of een toekomstvisie.
Er is een prachtige wereld te winnen met
digitale democratie, met referenda of jullie
Politieke Markt. Alleen, het moet ergens
over gaan, pas dan kun je mensen
activeren. Wat telt is: besluiten die
betekenis hebben.”

Dus er blijft wel een rol voor de raad?

“Natuurlijk. De raad blijft werken op
thema’s, werkt met een politieke jaar
agenda. Een raad kan met zijn griffie de
rolvastheid organiseren, het proces
inrichten, burgers en bedrijven betrekken
en dan na een half jaar in de raad besluiten. De raad is de verbinder naar de
samenleving en bevoegdheid en middelen
horen daar bij. Het moet over de grote
onderwerpen gaan en het is de rol van de
raad om de grote thema’s naar zich toe te
halen. Stel je bent als raad een jaar lang
aan het werk op vier of vijf écht lokale
thema’s. Dan heb je toch een fantastisch
politiek forum? Dat is politiek met een
grote P, in plaats van de huidige met een
kleine p, met het eindeloze gezever over
details, procedures en wie wat doet of niet
heeft gedaan.“

Meer ruimte voor de raad?

Er is een andere organisatievorm nodig in
plaats van partijen. Meer onderwerpsgericht,
meer op standpunten of een toekomstvisie.
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“Ja. En dat moeten we met z’n allen voor
die burgers organiseren. Het duurt twee
tot tweeëneenhalf jaar voor een raadslid
zijn sector doorheeft. En dat is vaak nog
een teleurstellende ervaring ook. Even
later komt er weer een nieuwe club die
dezelfde ontdekkingsreis doet. De raad
moet ruimte durven nemen, maar wij
moeten ruimte maken. De Nederlandse
Vereniging van Raadsleden, Binnenlandse
Zaken, de Vereniging van Griffiers, het

Interview

Douwe Jan Elzinga, emeritus
hoogleraar staatsrecht stond
aan de wieg van het duale stelsel
in het lokale bestuur. Bijna twintig
jaar na de invoering van ‘zijn’ Wet
dualisering gemeentebestuur,
stelt hij een nieuwe Wet decen
traal bestuur voor. Die moet de
basis bieden voor een beter
evenwicht in de bestuurlijke en
financiële verhoudingen tussen
de rijksoverheid, provincies en
gemeenten.

genootschap van Burgemeesters en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten. De
VNG moet ook veranderen, die is al een tijd
onderdeel van het probleem geworden. De
vereniging moet meer naar de raden toe.
Maar Leonard heeft het licht wel gezien,
geloof ik.” (Leonard Geluk is algemeen
directeur van de VNG, red.)

Hoe ziet het er over 10 of 20 jaar uit?

“Digitaal. Er is geen burgerlijke stand
meer nodig, we zijn gestopt met de
paspoortenwinkels en het optuigen van

enorme operaties om verkiezingen te
houden. Die paperassen, de paspoorten en
rijbewijzen en weet ik wat, laat dat doen
door slimme mensen met een winkel
ergens in de polder. De raad wordt dan
een stads- of dorpsparlement, samen met
burgers ondernemers, een plaats van
samenkomst, een agora. Het oude ideaal
weer terug.
“Op weg daarnaartoe gaan we het
medebewind ongeveer halveren en de
politieke ruimte verdubbelen. Daar liggen

kansen voor burgerschap in een levendige
democratie. De Wet Dualisering was daar
beetje voor bedoeld, maar het is niet uit de
verf gekomen. Ja, de raden zijn sterker, er
zijn griffiers gekomen. De opbrengsten van
de wet zijn nog altijd groter dan zonder, er
zijn belangrijke resultaten geboekt. Maar
ook toen was al de gedachte dat het alleen
maar kan als die gemeente iets te vertellen
heeft. En daar ging het mis.
We hebben de verkeerde bevoegdheden
gedecentraliseerd. En dat gaan we nu
goedmaken.”
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Over het
presidium
14 | Goede raad magazine
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Het presidium. Is het een
veredelde agendacommissie of
het dagelijks bestuur van de
gemeenteraad? Misschien is het
een black box regie- en besluiten
kamer? In het gesprek met twee
ervaren presidiumleden blijkt dat
het maar is hoe je het als raad zelf
invult. En welk pak je als
presidium aantrekt.
Interview met Willem Boutkan en Ellentrees Müller-Klijn
over het presidium.

Hoe word je eigenlijk presidiumlid?

Ellentrees: “Ik liep al een hele tijd mee en was
fractievoorzitter. Dan kijk je al iets meer met een
overkoepelende blik. En naast mijn eigen politieke
ambitie ben ik een groot voorstander van democratie.
Alle meningen doen ertoe. Ik heb zelf wel wat met
procedures, dat vind ik interessant om aan te
schaven, zodat de lokale democratie goed functioneert. Want iedereen, om het even coalitie of
oppositie, moet zijn rol kunnen nemen. Dat is
precies waar het presidium over gaat: hoe iedereen
in de raad zijn ding kan doen. Het was logisch dat ik
op die plek terecht kwam.
“Ik ben er eigenlijk in geluisd,” observeert Willem
Boutkan vrolijk. “Ik was eerst gewoon presidiumlid,
onder de straffe leiding van die dame hier en toen
werd ik uitgenodigd om haar voorzitterschap over te
nemen. Ik had toen wat beter moeten nadenken,
haha. Nee, zonder gekheid, ga je in het presidium
zitten, dan doe je dat voor je stad. Je bent gemotiveerd omdat je denkt dat je het resultaat van het
raadswerk wat beter kunt maken. Zelf vind ik het
erg belangrijk om een gelijk speelveld te scheppen,
waarin raad en ambtelijke organisatie dezelfde
krachten hebben. Dat moet je als collectief organiseren, want als raadslid sta je in je eentje wel eens
tegen het apparaat van ambtenaren te knokken.
Dat is, zeg maar, niet eerlijk.”
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Bijzonder is dat Ellentrees en Willem aanvankelijk
deel uitmaakten van dezelfde fractie, maar Willem
veranderde op enig moment van partij. Dat maakte
voor de interactie, samenwerking en opvolging niets
uit. Dat is niet verwonderlijk, stellen ze, want het is
precies díe kwaliteit die je zoekt in presidiumleden;
het vermogen om helemaal bevrijd van het partijdenken en van politieke kleur te opereren. En ook
om niet mee te gaan in de waan van de week of te
bezwijken onder druk van het college, waar soms
een eigen partijlid deel van uitmaakt. Afstand, rust,
overzicht. Dát aan de ene kant. Uitdaging is, aan de
andere kant, om niet in een soort directie-rol te
belanden. “We zijn wel de baas, maar we gaan niet
overal over,” zegt Ellentrees, “je moet de grenzen
kennen.”

De stukken

Een van de belangrijkste taken is tegelijk een van
de lastigste; namelijk te zorgen dat de raad goede
stukken krijgt aangeboden. Zodat hij met niet te
weinig informatie wordt opgezadeld, maar zeker ook
niet te veel. “Aan stukken die niet tot een mening
uitdagen heb je niks.” In de praktijk blijkt het nodig
dat een presidium al in de voorbereiding van een
collegevoorstel een rol moet nemen. Want colleges
blijken jaar-in jaar-uit telkens weer met ondoorgrondelijke, ellenlange raadsvoorstellen met ‘tig’ bijlagen
op de proppen te komen. En dan verbazen ze zich
erover dat de raad dat allemaal niet even snel
accordeert. Ellentrees: “Wat je vaak merkt is dat de

We zijn wel de
baas, maar gaan
niet overal over

rest van de gemeente de raad als het sluitstuk van
een besluitvormingsproces ziet. O ja, we moeten ook
nog even langs de raad. Maar zo werkt het niet, de
gemeenteraad moet het vertrekpunt zijn en het
eindpunt. En als je vooraf de kaders niet goed
ophaalt moet je niet verbaasd zijn dat de gemeenteraad bij het eindpunt wat anders zegt. “ Willem vult
aan: “Daar zit een telkens terugkerend conflict.
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De raadsadviseurs van de griffie hebben contact met
beleidsambtenaren, maar die gaan toch vaak hun
eigen gang -al dan niet gestuurd door een wethouderen vervolgens laat die wethouder zo’n stuk dan
gewoon door. Ja, dan ligt er dus weer zo’n stuk
waarvan wij vinden dat de raad er eigenlijk niets
mee kan. Vorige periode zijn we als presidium
begonnen stukken gewoon terug te sturen naar het
college. En dat doen we deze periode nog steeds.”

Terugsturen

Het college en haar ambtenaren werken hard om
een voorstel te maken, vaak is het op het laatste
moment gereed, de stad moet immers dóór, en dan
stuurt het presidium het terug met de kwalificatie
‘niet bespreekrijp’. De voortgang komt in gevaar,
piept het college, het is een prima voorstel, vertrouw
ons maar, de ambtenaren snappen er niets van, wat
is het toch een lastige raad, het is ook nooit goed.
Willem: “Jaaaa, het wordt ons niet in dank afgenomen. Maar denk je dat het leuk is om elke keer
hetzelfde te zeggen: ‘geacht college, dit punt van
kritiek was al aangegeven, daar heb je niets mee
gedaan en nu komen jullie weer met zo’n stuk. Ja,
dan organiseer je je eigen ellende hoor. Pas in het
gesprek dat erop volgt zien ze dan in dat er wel
voldoende redenen waren.”
Ellentrees vult aan: “In het begin, ik heb het over
2004-2005 stuurden we ook al terug. Zo zeg, dat gaf
problemen! Moesten we op het matje komen bij het
college. Ze keken eerst de griffier er nog op aan,
maar daar hebben wij toen van gezegd dat klopt niet.
De raad stuurt dit terug, niet de griffier. Evengoed
blijven ze er de griffier op aankijken, die natuurlijk
een voorname adviesrol in het presidium heeft.
Maar die griffier zit er wel voor de raad, niet voor het
college, dus de griffier moet ook kunnen adviseren:
dit stuk is niet goed genoeg.”
“Ja, maar ik snap het wel dat het soms irriteert,”
zegt Willem, “Jan Dirk (tot voor kort griffier in
Almere) maakt geen enkel onderscheid voor wie hij
het doet of tegen wie. Hij gaat voor maar één doel: de
lokale democratie, zijn raad, zijn ‘gekozen burgers’.
Hij wil iedereen helpen, zonder aanziens des
persoons en hij laat zich door niemand het zwijgen
opleggen.”

Nemen jullie dan stelling tegen het college?

Willem: “Nee, helemaal niet. Dat zou politiek zijn.
Nee hoor, zij komen met een voorstel waarvan wij
moeten beoordelen of het bespreekbaar is. Meer is
het niet. Je kunt die raad toch niet opzadelen met

Goede structuur

Ellentrees Müller-Klijn was
fractieassistent, raadslid,
fractievoorzitter, presidiumlid
en presidiumvoorzitter. Ze was
in de Almeerse raad actief van
2002 tot 2018.

onbegrijpelijke of oneindige stukken. Dan krijg je
echt de beste besluiten niet.”
“Ja, maar ik denk wel dat het redelijk uniek in
Nederland is, deze prominente rol van het presidium.
In veel steden wordt nog monistisch gedacht. Men
moet nog steeds eraan wennen dat de raad het
hoogste orgaan is en dat presidium en griffier bij die
tegenmacht horen. Maar je moet begrijpen, de
griffier en zijn griffie zijn dan wel de motor die het
systeem aanslingert, maar het is toch echt de raad
die het doet.”
Ellentrees merkt op: “Een goede griffier neemt
veel eigen initiatief, dat moet hij. Daar heeft de raad
hem op geselecteerd. Alles wat hij doet, doet hij
uiteindelijk voor ons, de raadsleden. Een griffier
doet echt niet alleen waar hij zelf zin in heeft. Ik
weet wel zeker, Jan Dirk heeft wel eens moeite gehad
met de boodschappen waarmee wij hem op weg
stuurden.”

De burgemeester is ook adviseur van het presidium,
heeft hij geen rol in de samenwerking tussen raad
en college?
Willem: “Zeker wel. Ook als adviseur. Hij hoort al
in het voortraject, in de presidiumvergadering, wat
er speelt in de raad en de bedoeling is dat hij dat
structureel meeneemt naar het college, zodat het
daarna steeds beter gaat. En andersom, want hij
weet ook wat er in het college speelt.” Ellentrees
herinnert zich: “Annemarie moest haar rol in het
presidium uitvinden in 2004. Ze heeft echt moeten
zoeken. Het begon ermee dat ze dacht dat ze kwam
om dingen te vertellen. Zo-en-zo gaan we het doen.
Nou, nee dus. Maar uiteindelijk werd het een heel
hecht samenspel met respect voor elkaars posities.”
“Neem nou zo’n fatale termijn, waarmee de raad
keer op keer geconfronteerd wordt. Dat is toch niet
te begrijpen dat je de raad daarmee jaar-in-jaar-uit
verrast. Ik denk dan: je ziet die dingen als college
toch ver van tevoren aankomen? Waarom moet er
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Gesprekswijzer

Alles wat er op de agenda van de raad in Almere
komt krijgt een gesprekswijzer mee. In dat compacte
document vind je eigenlijk alles wat een raadslid
nodig heeft om op een vergadering goed beslagen
ten ijs te komen. Wie het onderwerp agendeerde,
wat de rol is van de gespreksdeelnemers, de
gewenste procedurele uitkomst van de bespreking,
een korte uitleg van waar het eigenlijk om gaat en
- dat is een heel belangrijke - de observaties van het
presidium over het onderwerp of de aanpak. Willem:
“De gesprekswijzer zet de raad en alle anderen die
het lezen op het juiste spoor. Het biedt ontzettend
veel houvast. We merken dat heel veel raadsleden de
gesprekswijzers niet alleen erg waarderen, maar het
helemaal in hun werk hebben geïntegreerd: het
eerste wat je doet is de gesprekswijzer erbij pakken.
Dan duik je pas het dossier in.”

Griffie

Willem Boutkan was eerst fractie
assistent, raadslid, presidiumlid en is
thans presidiumvoorzitter. Hij is in de
raad actief vanaf 1998.

nou zoveel op het laatste moment?”
“Nou, dat is wel de makke van Almere. Als het
moet kunnen wij hier in één week besluiten. En
prompt wordt daarop gerekend. Maar zo gun je je
volksvertegenwoordiging geen tijd voor overweging
en deliberatie. Het getuigt niet van respect.”
“Sterker nog, ik weet zeker, er zijn ambtenaren
die het gewoon zo uitstippelen, het tijdpad. Die zien
de raad als een de stemmachine, waar even een
vinkje gehaald moet worden. Als we dan in het
presidium zeggen: ho, dit kan niet, dan blijkt dat ze
geen rekening hebben gehouden met de mogelijkheid van vertraging. Of sterker nog dat de raad iets
anders kan vinden dan wat zij bedacht hebben.
Nou, dan zijn de rapen gaar.”
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Voor het maken van een gesprekswijzer is
partijpolitiek niet aan de orde. Het presidium wordt
hier goed geholpen door de raadsadviseurs van de
griffie. Al die gesprekswijzers worden door hén voorbereid en voorgesteld, inclusief die observaties. Het
is vaak fingerspitzengefühl. In het presidium
wikken we en wegen we die inhoud en besluiten of
en wanneer het op de agenda komt.
“Het is een supermooi samenspel tussen presidium
en griffie. Je snapt dus dat je op zo’n griffie echt wel
genoeg mensen nodig hebt. En hele goeie ook.”
“Veel raadsleden vinden hun griffie maar mondjesmaat. Ze maken er te weinig gebruik van. Ze
verliezen zich helemaal in dossierkennis of denken
dat ze het zelf of in hun fractie wel beter kunnen.”
“Of ze snappen de verhoudingen niet. Raadsleden
zijn niet de baas van de griffie. Je kunt je ze niet om
een boodschap sturen, een opdracht geven. Het zijn

De gesprekswijzer zet
de raad en alle anderen
die het lezen op het
juiste spoor
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geen persoonlijke adviseurs; het zijn raadsadviseurs.
Raadsleden moeten leren om de griffie te gebruiken
waarvoor ze zijn, maar dat is best ingewikkeld en
misschien ook wel spannend voor sommigen.”

Presidium

Het Almeerse presidium heeft veel in de melk te
brokkelen. Samen met griffier Pruim zetten ze het
systeem van de Politieke Markt in gang. Dat gaat
over de manier van werken. Ze zetten zo weinig
mogelijk op papier. Je kunt als raad immers altijd op
elk moment samen beslissen hoe je iets beetpakt.
Maar door je nergens op vast te leggen, konden ze
gewoon zoeken en proberen wat het beste werkt.
Gedachte was dat je met elkaar in gesprek bent. Dat
alle voors en tegens gehoord worden. Dat er een
gelijk speelveld is. Als je dat helemaal dichttimmert
in procedures en reglementen heb je geen ontwikkelruimte meer. “Omdat we geen reglementen
hadden, moesten we geregeld met elkaar over de
processen praten. Dat werkte prima. En we hebben
ook heel wat experimenten gedaan. Soms goed,
soms wat minder maar daar leer je van.”
“Dat komt vooral omdat je, terwijl je wilt vernieuwen, ook een soort van, zeg maar, gegijzeld wordt in
de vergaderzaal. Door de stukkenstroom. Wat er
elke dag op ons afkomt. Daarom is ook veel van wat
we ons hadden voorgenomen niet gelukt. En er zijn
soms lastige raadsperiodes.”
“Ik weet wel hét voorbeeld. We hebben jaar-najaar gepleit voor meer grote lijnen, overzicht, een
heldere langetermijnagenda. Maar ja, die moet uit
het college komen. Het wil maar niet goed lukken.
Ook hier komt weer heel duidelijk aan het licht dat
de gemeenteraad soms ‘vergeten’ wordt in het
proces. Maar als het college de gemeenteraad in alle
stappen van kaderstelling tot besluitvorming
meeneemt en niet voorschrijft wordt het proces
echt beter.” Aldus Ellentrees.
Willem: “De driehoek (burgemeester, griffier,
gemeentesecretaris), laten we het daar maar niet
over hebben.”
“Op de Buitenmarkten ben ik wel heel trots. Dat
zijn carrouselvergadering ergens in de stad,
geweldig. Meestal een volle bak. Allemaal mensen
uit de buurt, hartstikke betrokken.”
“Ja, buiten is goed, maar de statuur van de besluit
vorming de raadszaal hoort er toch wel bij hoor.”
“Toch krijgen we, naar mijn idee, de kennis uit de
stad nog steeds onvoldoende naar binnen.
“Het naar binnen gerichte van een raad is er
moeilijk uit te krijgen, maar die ruimte is er in
Almere wel.”

Raden moeten meer
samen doen, zelf

Wat geven jullie de raden mee voor de toekomst?

Ellentrees: “Erken dat procedures nodig zijn om
het inhoudelijke te ondersteunen. Ook de Raad van
Almere heeft tegenwoordig een reglement. Maar
mooier is om daar niet te vaak op terug te grijpen en
in onderling overleg in de raad en met het college een
route uit te stippelen voor een bepaald besluitvormingsproces. Als je als raad voor het proces kunt
vertrouwen op presidium, vergadervoorzitters en
griffie kun je je focussen op de inhoudelijke keuzes,
want uiteindelijk gaat het daar in de lokale democratie om. Als presidium is het een mooie taak om
ervoor te zorgen dat raadsleden zich niet kunnen
verschuilen achter procedures maar echt stelling
nemen.”
Willem: “Mag ik daarop aanvullen dat dat niet
betekent dat niet alles afgewenteld kan worden op
voorzitters en presidium. Ik bedoel elkaar als
raadslid aanspreken over bijdrage of gedrag, dat
gebeurt erg weinig. Onlangs hadden we hier een
discussie over woordkeuze: een raadslid mág alles
zeggen, maar móet dat ook? Daar ging het om. Daar
kun je het lekker over oneens zijn. Dat gesprek hoort
in de raad en dat is prima. In feite zou de raad zo’n
conflict collectief moeten bespreken, maar dan
vinden we het opeens procedure en kijken ze naar
de voorzitter en dan wordt het die persoon kwalijk
genomen.”
“Precies. Gemeenteraden/raadsleden moeten hun
positie claimen en als raad collectief ervoor zorgen
dat iedereen tot z’n recht komt. Democratie houdt
niet voor niets in dat alle geluiden gehoord worden.
Het presidium en de griffie doen er alles aan om dat
procedureel mogelijk te maken maar dat ontslaat
een raadslid er niet van om hier een rol in te spelen.
“Maar daarvoor moeten ze wel uít de punten en
komma’s en naar de echte politiek. De kunst is dat
wij vanuit het presidium en samen met de griffie
zo’n ondersteuning bieden, dat de raad het échte
raadswerk goed aankan.”
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Kies je scope
De schaalbaarheid van
het decentrale bestuur
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Het interview met professor Geerten Boogaard start verrassend.
Nog voordat we een onderwerp kunnen aanroeren, stelt hij ons een
vraag. Hoe het zo heeft kunnen komen dat de griffie in Almere bij
aanvang (2002) zoveel geld kreeg. Maar het antwoord wist hij
eigenlijk zelf al; dat Almere koos voor een serieuze invulling van het
dualisme, dat de (toen) nieuwe griffier een zinderende toekomstvisie
had en dat de burgemeester (Annemarie Jorritsma) zich daar sterk
voor maakte en de raad erin meenam. En, niet in de laatste plaats,
het in de organisatie organiseerde. Hij mijmert. “Ik hoop ooit nog
eens griffier te worden. Dan zou ik zeggen: raadslid, geef mij aan wat
ik voor je kan volgen? Wat is de scope die je wilt hebben? En dan
moet ik dat gaan inrichten in de griffie. Ik denk, dat vereist een nóg
sterkere griffie dan jullie hebben.”
Prof. mr. Geerten Boogaard over de schaalbaarheid van het decentrale bestuur

D

e toon is gezet. Vanaf dit moment is ongewis
wie op welk moment wie interviewt. De
wetenschapper in de professor houdt van
voortdurende twijfel. Tegelijk met dat wij hem
bevragen over zijn denkbeelden over het decentrale
bestuur, peilt hij hoe we in Almere daarmee
omgaan. En tussendoor schiet hij met ideeën.
“Eigenlijk moet je voorafgaand aan de verkiezingen
bekijken welke griffie je als raad wilt hebben.” Het
zou immers zo maar kunnen dat na de verkiezingsuitslagen de grote partijen elkaar omarmen en een
greep doen in het griffiebudget om hun eigen
fracties te versterken. De potentie van een griffie om
ook de minderheden te ondersteunen en zo een
gelijkwaardiger speelveld te scheppen. Want dat is
nodig, vindt hij, voor een goede verhouding tussen
macht en tegenmacht.

Dus je bepleit sterke griffies?

“Zeker. Maar een griffie is zo sterk als de meerderheid van de raad haar laat zijn. Ik pleit ook voor het
besef dat ze daar later zelf belang bij hebben als ze
een minderheid zijn. Want iedereen begrijpt: als je
een effectieve griffie hebt, kun je als klein raadslid
ook excelleren. Dus ook als je zo klein bent dat je
niet even zelf de wethouder kan bellen. De groten
moeten het voor de kleinen regelen. En de griffie

moet zich ook nuttig maken voor hen die er niet zo
toe doen. Daarom moet er budget voor de griffie zijn.
Fracties, raadsleden of medewerkers moeten dat
niet in de zakken steken. Collectief budget is er de
beste garantie voor, dat iedereen aan zijn trekken
komt. Maar per saldo is het aan griffies en reken
kamers zélf om relevant te worden. Pas dan krijg je
ook het gezag om effectief te zijn. Dat is het geval als
je denkt: ‘Almere belt, dat is niet zomaar. Ze hebben
daar weer wat bedacht.’”
We zijn niet gekomen om over Almere te praten,
dus keren het gesprek om. Boogaard bekleedt de
Thorbecke leerstoel. Dat schept verplichtingen en
verwachtingen. Welke hervormingen heeft hij in
gedachten, vragen we hem. Hij schakelt snel.
“Flexibilisering van de schaal. We staan op een
kruispunt. Bestuurskundigen zeggen: we moeten
opgavegericht werken. Wie de opgave heeft, díe
moet er ook aan werken. Maar dan blijkt, dan heb je
ook doorzettingsmacht nodig. Dat zie je aan het hele
rapport van de Commissie Ter Haar (studiegroep
Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen).
Verkiezingen, formaties, worden dan lastige
onderbrekingen. Destructieve interventies in de
beleidscyclus.”
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Prof. mr. Geerten Boogaard
is hoogleraar decentrale
overheden aan de afdeling
staats- en bestuursrecht
van de Universiteit Leiden.
Hij bekleedt in die
hoedanigheid sinds 2019
de Thorbeckeleerstoel met
als leeropdracht de
decentrale overheden als
bestuurlijk, politiek en
juridisch systeem. Het
decentrale bestuur speelt
de hoofdrol in twee van
zijn boeken: ‘G1000
Ervaringen met
burgertoppen’ en ‘De
gemeenteraad. Ontstaan
en ontwikkeling van de
lokale democratie.’

onder de 50% komt of er zijn geen bestuurders die
het op zich willen nemen, dan vervalt het taken
pakket. Dan komen de andere bestuurslagen weer in
beeld. Uit onderzoeken blijkt dat de burger zich het
minst betrokken voelt bij gemeente en provincie.
Grote groepen identificeren zich subnationaal, daar
moet je op aansluiten. Casper van der Berg (RUG
Friesland en ROB raad, red.) kijkt daarnaar. Hij
vraagt zich af ‘wat doen ze in de praktijk?’.”

Mooi plan, wanneer komt het voorstel voor de
federatieve gemeenten?

“Dat komt straks van de staatscommissieBoogers. Maar ik plug het alvast in columns. De
lijn Boogers is: democratiseren, organiseren of
depolitiseren.”

Kamers
Flexibilisering van de schaal?

“Vaak hoor je: hoe betrekken we de burger hierbij?
Nou, daar hebben bergen consultants goud aan
verdiend. Men bedenkt burgertoppen, fora enzovoort. Maar het moet worden omgedraaid. Je moet
kijken waar de burgers al zijn georganiseerd. En
daar moet je als overheid NAARTOE. Dus niet de
burger bij de overheid betrekken, maar als overheid
naar de burger gaan. Dat lijkt op Thorbecke hè? Ik
noem een voorbeeld: een federatiegemeente. Best
een lastig terrein, maar het kan. In zo’n flexibele
structuur kan de gemeenschap zichzelf manifesteren. De overheid brengt vervolgens de taken naar die
schaal toe. Dat is de flexibele schaal. De burger
bepaalt de schaal, de overheid regelt de taken.”
Door dat proces zouden de regionale taken ook
meteen op de juiste plek vallen. Maar als een
gemeenschap zich manifesteert, observeert
Boogaard, manifesteert zich ook een probleem.
Steden en provincie komen tegenover elkaar te
staan én ze gaan elkaar zitten controleren. Om dat
getouwtrek te stoppen, moet je de rollen uitdenken
en afspreken. “Stel de vraag: ben je Almeloër of
Twentenaar? Het antwoord bepaalt welke taken je
op welke schaal gaat doen. Daar krijg je mensen voor
in het zadel. Hoe vaak gebeurt het nou dat ze zeggen:
‘wij in Twente doen het op z’n Twents’. Dat maakt
wel het verschil. Maar wil je primair Almeloër zijn,
als gemeente bedoel ik, dan behoud je alleen het
pakket dat daarbij hoort. En wordt de rest door de
provincie gedaan. Natuurlijk zal het nodig zijn
normen te stellen. Bijvoorbeeld: als de opkomst
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Boogaard: “Wat ik nog vragen wilde: in het essay
van Jan Dirk Pruim gaat het over kamers. Waarom
eigenlijk kamers?” We leggen uit dat het niet meer
dan een verbeelding is. Kamers om de functies van
de raad te onderscheiden. En dat de kamer ook iets
zegt over het gesprek dat daar plaatsvindt. Is het aan
de eettafel of in een leunstoel bij de haard. Dat zijn
andere gesprekken. Zo is de raad verbeeld als een
fysieke plek, iets waar je naartoe gaat, het huis van
de raad. Boogaard vindt het sterk dat het differentieert. Verschillende raadsleden op verschillende
momenten in verschillende kamers. Maar hij vraagt
zich af of de collectieve rol van de raad daardoor niet
minder effectief wordt. Elk individueel raadslid is
immers primair onderdeel van een fractie. De
differentiatie kan ook in rolstijlen, dat hoeft toch
niet in kamers. “Het is toch de dood in de pot dat we
volksvertegenwoordiging, kaders stellen en
controleren als aparte rollen zijn gaan zien. Hoe doe
je dat dan? Terwijl het eigenlijk is: ik bén volksvertegenwoordiger en dat doe ik door kaders aan te geven
en te controleren. Maar je bent vooral volksverte-

Uit onderzoeken blijkt dat de burger zich het
minst betrokken voelt bij gemeente en
provincie. Grote groepen identificeren zich
subnationaal, daar moet je op aansluiten.

Goede structuur

De differentiatie kan
ook in rolstijlen, dat
hoeft niet in kamers

genwoordiger als je iets wat speelt in de maatschappij weet om te zetten in een heel concrete politieke
vraag, zoals Pieter Omtzigt.”

Raadsleden worstelen met beschikbare tijd en de
complexiteit van de onderwerpen?

“Dat is een kwestie van selecteren. Je hóeft niet
per se elke week een werkbezoek af te leggen. Het is
vaak genoeg om gewoon op een verjaardag je oren
open te houden. Te zijn waar je toch al was in de
vereniging, kerk of kroeg en gewoon zeggen: ik ben
raadslid. Ik ben het zelf geweest, raadslid, je krijgt
echt de volle laag. Dus, doe ook de mailbox van je
fractie open! De griffie kan hier een sterke rol
hebben, want we moeten niet op incidenten ingaan.
Als je een loopjongen van incidenten wordt verlies
je, als je een vertolker van ervaringen wordt, dan
win je. Dat onderscheid te maken is lastig voor de
lekenbestuurder, dus ‘enter de griffie’. Zij kunnen
van 45 part time raadsleden 45 full time Pieter
Omtzigts maken. En dat kunnen best raadsleden
zijn die op de stoel van de wethouder gaan zitten.
Ja, het bestuur is daar bang voor. Gaan hakken in
het zand, ramen en deuren dicht. De griffie kan dat
in goede banen leiden. Laat het nou maar gaan over
de concrete klachten, begin daar maar, open de
klachtenbus, ja: de Ombudskamer. Maar daar moet
wel veel capaciteit in.”

De burgemeesters in het land uiten hun zorgen dat
dat allemaal teveel van het goede is.

“Nou en. We moeten wat met de regentenmentaliteit. Zo’n voorzitter van de raad willen we toch niet?”

Moeten raden hun eigen voorzitter kiezen?

“Ja. Die mogelijkheid moet er komen. Maar het
moet een raadslid zijn die dat wil en die er geschikt
voor is. Bedenk, het heeft niet alleen maar voordelen,
dus je kunt dit niet zomaar landelijk invoeren. Het
moet iemand uit de buurt zijn. Maar áls je een raadslid hebt dat zijn identiteit aan de kwaliteit van de
raad koppelt, dan gaat die echt voor de raad lopen.

Ik denk dat het goed is. Kijk, een burgemeester komt
vroeg of laat voor de vraag: moet hij kiezen voor het
laten klappen van zijn college of voor primaat van de
raad? Waarschijnlijk zal hij proberen het college te
behouden. Hij kiest voor stabiliteit. Dat is soms wel
terecht, dan kiest hij voor de duurzaamheid van het
openbaar bestuur. Maar...... dan is raad dus altijd de
verliezer in dit systeem. Tenminste, zolang er geen
alternatief is. Dus een gekozen voorzitter: gewoon
doen. Nou ja, er moet wel echt iemand zijn. Als er
iemand is. Ik wil nog dit zeggen: de burgemeester
doet het niet per se slecht, verkeerd of te weinig.
Maar voorzitten is maar één van de dingen die de
burgemeester moet doen. Een raadslid als voorzitter
heeft NIET al die andere taken.”

Maar niet landelijk invoeren. Dus het kan per
gemeente verschillen.

“Tuurlijk. Het kan bij een burgemeestersbenoeming. Dan vraag je je af wie is deze persoon, kan hij
wat wij met onze raad willen. Zo niet, dan doen we
het zelf. Het kan ook bij het verlengen opnieuw
worden besloten. Nogmaals, niet als antwoord op de
vraag of de burgemeester het verkeerd gedaan heeft.
Maar meer dat de raad het misschien beter zelf kan.”

Even terug naar de primaire taak van de raadsleden:
vertegenwoordigen. Hoe doen de raadsleden dat
naar jouw mening?
“De raad gaat overal over, de vraag is of ze er goed
mee omgaan. Wat ik zie is dat raadsleden soms
worden weggehouden van besluiten. Maar als je je
als raadslid laat wijsmaken dat je ergens niet over
gaat, wat doe je dan in de politiek? Natuurlijk is er
een inherente grens, een bestuurlijke grens, maar
in principe is het weghouden onderdeel van het
politieke spel en wordt het selectief gebruikt.
De griffie moet hier actief meeluisteren en daar
doorheen prikken. Dus voor de raad actief signaleren: let even op! Dan ben je als griffie de boel actief
aan het versterken. Daar hoef je niet de raad als
geheel voor aan te spreken, je kunt ook op de individuele dynamiek werken. Een wethouder stuurt een
raadslid het bos in en de griffier die hem dan belt:
je wordt gepiepeld. Dan ben je goed in je vak.”

We moeten wat met de
regentenmentaliteit
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De hamer
in de
regiokamer
De benaming alleen zegt al genoeg. Is eigenlijk heel
misleidend: gemeenschappelijke regeling. Want er
is weinig gemeenschappelijks aan en het is meestal
nog slecht geregeld ook. Een andere betiteling is:
verbonden partij. Zo worden regionale
samenwerkingsverbanden ook vaak
genoemd. Terwijl niemand zich er echt mee
verbonden voelt, behalve de ambtenaren die
er werken. Regionale samenwerking is
kortom een bron van nogal wat gemopper
en chagrijn, vooral bij gemeenteraadsleden.
Maar niet alleen daar. Ook bestuurders
beleven er doorgaans weinig plezier aan.
In dit essay beschrijf ik hoe dat komt en
wat eraan is te doen. En dat is eenvoudiger
dan het lijkt.
Prof. Dr Mr. Marcel Boogers over regionale samenwerking
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iemand wordt erg enthousiast over regionale
samenwerking, terwijl er juist steeds meer
regionale samenwerkingsverbanden zijn.
Sommigen zijn verplicht, omdat de wetgever vond
dat gemeenten niet in staat zijn om de hun toebedeelde taken zelfstandig uit te voeren, zoals
veiligheidsregio’s, GGD’s of omgevingsdiensten.
De meeste samenwerkingsverbanden zijn vrijwillig
aangegaan, al moet ook dat een beetje worden
genuanceerd. Omdat er bij de overdracht van taken
niet goed is nagedacht of gemeenten die taak wel
zelfstandig konden uitvoeren, werden ze vaak min
of meer gedwongen om samen te werken. Het gevolg
is dat gemeentelijke taken de afgelopen 20 jaar in
hoog tempo zijn geregionaliseerd. Inmiddels nemen
Nederlandse gemeenten deel aan gemiddeld 25
regionale samenwerkingsverbanden, waarin ze met
gemiddeld 50 verschillende gemeenten samenwerken. Het zwaartepunt van het lokaal bestuur is

Niemand wordt erg
enthousiast over
regionale samenwerking

hierdoor geleidelijk verschoven naar het regionale
niveau. Wie nagaat hoe gemeentelijke budgetten
worden besteed, zal ontdekken dat een fors deel
(tussen de 20 en 60%) door regionale samenwerkingsverbanden wordt uitgegeven. Wie de agenda’s
van wethouders en burgemeesters bestudeert, komt
erachter dat zij een fors gedeelte van hun tijd aan
regionale bestuurstafels doorbrengen. Belangrijke
vraagstukken waar eerst lokaal over werd beslist,
worden nu door een veelheid aan regionale besturen
aangepakt.

Paradox

Ondanks deze enorme groei van het aantal
regionale besturen, wordt er nergens regionaal
bestuurd. Dat is een grappige en tegelijkertijd ook
wat treurige paradox. Het blijkt voor gemeenten in
de praktijk erg lastig om hun gezamenlijke regionale
opgaven eendrachtig en regionaal aan te pakken.
Dat komt vooral door de manier waarop regionaal
bestuur georganiseerd is. Het is ‘verlengd lokaal
bestuur’: als het erop aankomt hebben gemeenten
het laatste woord. Gemeenteraden zijn immers
rechtstreeks gekozen en regiobesturen zijn dat niet.
Dat betekent dat het politieke mandaat van lokale
bestuurders veel sterker is dan dat van regiobestuurders. Het gevolg hiervan is dat besluitvorming
moeilijk tot stand komt en dat de uitkomsten ervan
onvoldoende tegemoetkomen aan de problemen en
opgaven van de regio als geheel. De gezamenlijke
belangen van inwoners, organisaties, bedrijven en
instellingen worden zo vooral vanuit een lokaal
perspectief bekeken, ondanks hun sterke onder
linge verwevenheid in regionale daily urban
systems. Aan regionale vergadertafels worden
vooral gemeentelijke belangen tegen elkaar afgewogen, waardoor een goede afweging van regionale
belangen vaak in het gedrang komt. Regionale
vraagstukken op het gebied van wonen, werken,
bereikbaarheid, veiligheid en zorg krijgen hierdoor
niet de aandacht die ze verdienen, ondanks de
enorme aantallen regionale samenwerkingsverbanden die hiervoor zijn opgericht.
Hier zit precies het chagrijn van raadsleden en
bestuurders: regionale samenwerking komt nooit
helemaal tegemoet aan lokale belangen, maar
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Depolitiseren,
democratiseren of
reorganiseren

draagt ook niet goed bij aan het realiseren van
gezamenlijke regionale belangen. Om dit probleem
op te lossen zijn drie opties denkbaar: depolitiseren,
democratiseren en reorganiseren.

Depolitiseren

Een betrekkelijk eenvoudige manier om alle
problemen met regionaal bestuur op te heffen, is
door bepaalde keuzevraagstukken te depolitiseren.
Dat kan door deze politieke vraagstukken te
presenteren als een zakelijk en technisch onderwerp voor milieukundigen, energietechnici,
economen, juristen, medici, enzovoorts. De vraag
waar energie moet worden opgewekt of waar nieuwe
woonwijken gaan worden gebouwd, zijn dan niet het
onderwerp van een politieke afweging, maar de
uitkomst van een technische overwegingen en
rekensommen. In dat verband wordt geregeld het
Engelstalige acroniem TINA gebruikt: There Is No
Alternative, er valt niets meer te kiezen. De populariteit van de term ‘maatschappelijke opgave’ is een
ander voorbeeld van deze depolitisering-tendens:
het neemt een taak of opdracht als gegeven en
ontkent dat hieraan politieke keuzes ten grondslag
hebben gelegen.
Politiek filosofen als Chantal Mouffe en Yascha
Mounk en populisme-onderzoekers als Cas Mudde
waarschuwen voor de gevaren van depolitisering:
als politieke tegenstellingen geen onderwerp zijn
van maatschappelijke of politieke debatten, kunnen
ze leiden tot polarisatie en snel uitgroeien tot
moeilijk te temmen maatschappelijke conflicten.
Dat hindert zowel de democratie als de effectiviteit
van het overheidshandelen. De depolitiseringsoplossing veroorzaakt weer nieuwe problemen, waardoor
een andere oplossingsrichting misschien aantrekkelijker is.

Democratiseren

Een mogelijke optie is een verdere democratisering van het regionaal bestuur. Zoals we al jaren

26 | Goede raad magazine

lang bezig zijn geweest met allerlei democratische
vernieuwingen van het lokaal bestuur, is nu de regio
aan de beurt, vooral omdat daar steeds meer
beslissingen worden genomen. Regionaal besturen
overstijgt gemeentelijke grenzen en vraagt om een
regionale democratie die datzelfde doet. Dat kan op
verschillende manieren. Theoretisch gezien kunnen
verschillende vormen van democratie worden
onderscheiden; met elke democratievorm kan de
regio worden gedemocratiseerd. Of beter nog: met
een combinatie hiervan.
De eerste democratievorm is de representatieve
democratie. Raadsleden staan hier centraal. Voor
het democratiseren van de regio is het nodig dat
raadsleden elkaar meer opzoeken, over de grenzen
van hun bestuur, zodat ze gezamenlijk invloed
kunnen uitoefenen op de opinie- en besluitvorming
over een gezamenlijk vraagstuk.
De tweede democratievorm is de polderdemocratie. Inwoners worden hier vertegenwoordigd door
belangengroepen die met elkaar aan regionale
overlegtafels afstemmen, overleggen en tot besluiten
komen. Omdat de meeste maatschappelijke
organisaties en instellingen al regionaal georganiseerd zijn, hoeft dat geen groot probleem te zijn.
De laatste democratievorm is de participatieve
democratie. Inwoners hebben hier rechtstreeks
invloed. Daarbij kan worden gedacht aan inspraakmogelijkheden, burgerconsultaties, of, nog vergaander, correctieve en raadplegende referenda. Een
andere manier van burgerparticipatie die inwoners

Regionale samenwerkingsverbanden
Inmiddels nemen Nederlandse
gemeenten deel aan gemiddeld
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50

regionale
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Prof. Dr. Marcel Boogers is
hoogleraar Innovatie en
Regionaal Bestuur aan de
Universiteit Twente en
onderzoeker bij Necker
van Naem. Als onderzoeker
en adviseur heeft hij brede
expertise opgebouwd op
het gebied van lokaal en
regionaal bestuur, lokale
politiek en interbestuurlijke verhoudingen. Daarbij
richt hij zich vooral op het
krachtenveld tussen
inwoners, organisaties,
politici en bestuurders.

meer rechtstreekse invloed geeft, is via burgertoppen. Een beperkte groep inwoners – vaak via loting
samengesteld – besluit hier namens de hele
bevolking. In Nederland hebben veel steden en
ook enkele provincies hier in de vorm van G1000trajecten ervaring mee opgedaan.
Het democratiseren van het bestaande geheel aan
regionale samenwerkingsverbanden zal zoals
gezegd ook bijdragen aan de effectiviteit ervan. Het
geeft regionale besluitvorming een sterker politiek
mandaat, waardoor het niet meer zo sterk ten prooi
valt aan lokale belangentegenstellingen. Toch staat
er ook een andere weg open om het regionaal
bestuur te versterken, en dat is door een grootschalige reorganisatie van het binnenlands bestuur.

Reorganisatie

We hebben dat vaker geprobeerd, inderdaad.
Maar er zijn goede redenen om dit opnieuw te
proberen. Als we het anders doen dan voorheen kan
het misschien wél lukken. Hierbij moet niet worden
gedacht aan een van bovenaf opgelegde blauwdruk,
vooral omdat dat voorbijgaat aan de enorme
verschillen die er tussen regio’s bestaan. In plaats
van zo’n blauwdruk zouden richtinggevende kaders
kunnen worden aangegeven waarbinnen regio’s zelf
met oplossingen kunnen komen voor hun bestuurlijke problemen. Hierbij kan worden gedacht aan
een set van algemene ontwerpprincipes over
taakverdeling en democratische verantwoording,
de relaties tussen bestuurslagen en het organiseren
van nabijheid. Deze ontwerpprincipes gaan ook over

bredere vraagstukken rondom democratische
sturing, controle en verantwoording. Een integrale
aanpak is dus nodig. Discussies over de gekozen
burgemeester of over andere vernieuwingen aan de
(lokale) democratie gaan immers ook over de manier
waarop politieke verantwoordelijkheden, toezichtverhoudingen en verantwoordingsrelaties worden
georganiseerd – in het binnenlands bestuur in het
algemeen en in de regio in het bijzonder.
Voor een succesvolle reorganisatie, van onder op,
binnen de kaders van deze ontwerpprincipes, is een
inclusieve aanpak onontbeerlijk. Dat betekent dat ze
door alle betrokkenen moeten worden opgesteld en
nader uitgewerkt. Behalve overheden, moeten ook
vakbonden, werkgeversverenigingen, onderwijsraden, zorgorganisaties en andere belangenorganisaties een stem krijgen in het opstellen en uitwerken
van deze ontwerpprincipes. Ze houden de focus op
de maatschappelijke opgaven – o.a. op het gebied van
economie, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt,
bereikbaarheid en duurzaamheid – en denken niet
vanuit bestaande bestuurlijke kaders. Op die manier
kan er meer ruimte komen voor nieuwe oplossingen
die recht doen aan de opgaven van elke regio. Want
gemeente- en provinciebestuurders hebben, zo
leren reorganisatie-ervaringen ons, vaak meer
belang bij het behoud van de status quo dan bij
veranderingen die hun werk kunnen verbeteren.

Regionaal uitwerken

Als de ontwerpprincipes eenmaal vastgesteld zijn,
kunnen ze in de verschillende regio’s verder worden
uitgewerkt tot concrete plannen voor de versterking
van het regionaal bestuur. Zoals gezegd is het ook
hier van belang dat alle betrokkenen hier een
bijdrage aan leveren – dus ook maatschappelijke
partners. De uitkomst hiervan kan een nieuw geheel
aan regionale samenwerkingsafspraken zijn, een
grootschalige herindeling, een miniprovincie, een
apart regiobestuur of iets heel anders. Voor een
daadkrachtiger en democratischer bestuur in regio’s
zullen de eerdergenoemde taboes in het denken over
binnenlands bestuur worden doorbroken. Als regio’s
voor de aanpak van hun opgaven beter uit zijn met
een agglomeratiegemeente, een sterkere (mini-)
provincie of een rechtstreeks gekozen regiobestuur,
moeten zij ruimte krijgen om hier op zijn minst mee
te experimenteren. Op die manier worden weloverwogen en democratisch gedragen besluiten genomen over de versterking van het regiobestuur, in
plaats van dat dit zich spontaan ontwikkelt in een
richting waar achteraf niemand gelukkig mee is.
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De geheugen
Sinds de invoering van het dualisme in het lokale bestuur zijn er griffiers en
griffies. De griffies helpen het lekenbestuur een goede tegenmacht te zijn. Maar
niet overal in het land is dat even sterk uit de verf gekomen. Ging er iets mis bij
de invoering? We willen weten hoe dat toen ging, in 2002. Het lukt ons om drie
gelouterde professionals bij elkaar te krijgen, die we spreken in een stadhuis dat
aanvoelt als een verbouwde scheepsloods. Maar zoals de industriële bonkigheid
in het stadhuis van Alblasserdam vaardig is opgeluisterd met moderne elementen,
zo blijkt ook de oudere garde berstensvol nieuwe ideeën te zitten.
Interview met Jaap Paans, Marion Stein en Geert van Soest over het belang van een visionaire griffie
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Interview

We waren met recht
een Gideonsbende,
pioniers

kamer

“Voordat het wat werd, was ik er al bij,”
vult Geert van Soest aan, “We waren met
recht een gideonsbende, pioniers.” En dan
na een korte stilte: “Maar nu niet meer.”
Het gezelschap knikt eensgezind
nadenkend.
Jaap Paans beijverde zich in de tijd bij
VNG en Binnenlandse Zaken ervoor, dat
een griffier met zijn griffie écht een
eigenstandige entiteit zou worden.
Marion, Geert en Jan Dirk maakten de
Vereniging van Griffiers groot. En dat
deden ze eigenlijk zonder een echt stevige
achterban. Die was er gewoon nog niet.
Stein: “We deden ons iets groter voor dan
we waren. Het was een tijd van moed en
durf. Maar ons idee was dat je de raad
alleen goed in positie kunt brengen als je
er een stevige griffier naast zet. Dus het
moest gewoon gebeuren.”

Hoe het begon

N

atuurlijk gaat de bijeenkomst van
start met het hartstochtelijk
ophalen van herinneringen. Van
toen het allemaal begon, twintig jaar
geleden. Deze drie waren er niet alleen bij,
ze trokken de kar! En dat willen ze het
liefst nog steeds. Marion Stein, Jaap Paans
en Geert van Soest waren helemaal met
hart en ziel erbij toen het lokale dualisme
gestalte kreeg in de noodzakelijk aanstelling van zoiets vreemds en nieuws als een
raadsgriffier. Ze behoren alledrie tot de
eerste lichting. En ze waren pioniers in
een aan dat ambt toegewijde vereniging,
de Vereniging van Griffiers. Een mooie
geschiedenis noemen ze het herhaaldelijk,
als ze in een pas-de-trio over elkaar

struikelen met wat klinkt als sterke
verhalen, maar eigenlijk geschiedschrijving blijkt.

Nieuwe griffier

Marion Stein was de eerste griffier die
als zodanig werd aangesteld. Ooit. In Den
Haag, waar Wim Deetman toen burgemeester was. Men zocht een voornaam
iemand voor een grootse rol. Maar eenmaal
was de functie ingevuld, ontstond gelijk de
behoefte de functie zo klein mogelijk te
houden. Zoals op meer plaatsen gebeurde.
Ze denkt er met zichtbaar plezier aan
terug: “Dat heeft de ‘overkant’ wel
geweten, zo’n nieuwe griffier namens de
raad liet zich niet klein houden.”

Paans: “Het was VNG directeur Ralph
Pans die bij Binnenlandse zaken de boel
in beweging zette. Er was genoeg draagvlak in de Tweede Kamer. Op dat moment
werd ook gesteggeld over de gekozen
burgemeester. Dat veroorzaakte nationaal
best wat ruis. De pioniers sprongen in het
gat met een pamflet dat breed navolging
vond onder gemeentebestuurders. Een
gekozen burgemeester: “Niet nu en door
de raad”. De gemeentesecretarissen zagen
het allemaal knarsetandend aan. Ineens
hadden griffiers positie.”Griffiers zijn
mensen die hartstochtelijk pleiten voor
het openbaar bestuur, maar dat niet
politiek doen, dat voelde bedreigend voor
hen”, zegt van Soest.
Stein: “Er waren gemeenten die het niet
door hadden, waar ze dachten, ‘Jan, die zit
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Jaap Paans is burgemeester
van Alblasserdam. Daarvoor
was hij raadsgriffier in
Dordrecht en Rotterdam. Hij
was als opvolgend voorzitter
na Jan Dirk Pruim een van de
stuwende krachten in de
Vereniging van Griffiers.

maar wat in het stadhuis, daar zoeken we
nog een plekje voor, nou op de griffie dan
maar.’ Die begrepen niet dat de griffier de
échte professional is, die als tegenbaas
tegenover de gemeentesecretaris moest
komen te staan. Maar ik weet nog dat we
toen zelf een landelijke enquête deden,
online, dat bleek dat een ruime meerderheid van de raadsleden in het land wel
degelijk vóór de zelfstandigheid van de
griffier was.”
Paans: “Ja en ook andere onderzoeken
en rapporten in die tijd toonden aan dat
het dualisme door lokale politici gewenst
werd. Daarmee, en met die enquête
organiseerden we keihard ons eigen
gelijk.” En dat kregen ze?

De griffier werd dé professional in de
lokale democratie. Toen. En nu?

Paans: “Dat is hij nog steeds. Het
bestaansrecht van de griffie(r) is ruimschoots bewezen. Die rol in het politieke
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krachtenveld is onmisbaar geworden. In
het begin werd er echt nog wel kritisch
tegenaan gekeken; ‘hebben we dit nog wel
nodig’. Maar ergens rond 2010-2012 kwam
de kentering in het denken. Nu is het
vanzelfsprekend.”
Van Soest: “Ook bij BZK is het roer al
een paar jaar helemaal om. Die zien wel
dat de griffier onmisbaar is geworden. Een
essentiële keyplayer. Maar de rol moet wel
beter gefaciliteerd worden. Nog steeds

hebben niet alle gemeente(raden) het door.
Er wordt nu wel gedacht over een soort
minimale omvang van griffies. Ik weet niet
of dat wel gaat werken, maar er moet wel
íets veranderen. Want vaak is er nog steeds
een onterecht verschil tussen gemeentesecretaris en griffier. Terwijl ze echt
gelijkwaardig zijn. Bedenk dat de griffier
daarbij midden in het politieke slagveld zit,
hij loopt er risico’s die een gemeentesecretaris bespaard blijven. Die ongelijkheid
moet eruit.” Paans vult aan: het rapport
“Sterke griffier, sterk bestuur” geldt nog
steeds.
Stein: “Het hangt ook samen met de
veranderende rol van de raad. Als je nu
kijkt wie de meeste invloed heeft op wat er
in een gemeente besloten wordt kom je
niet bij de raad uit. Toch? Nee, dit is hoe
het werkt: wie bij Op1 op de TV verschijnt,
in de media, de hardste schreeuwers, zij
halen het gelijk naar zich toe. Daarom
moeten we het fundamenteel anders
organiseren, dus ook de rol van de griffier.”
Stein denkt aan een sterker dagelijks
bestuur, een kabinet vanuit de raad, als het
ware. Waarbij de volledige raad meer de
moderator wordt van het maatschappelijk
debat. Die daardoor de scope verbreedt en
vanuit zijn intrinsieke pluralistische aard
méér invalshoeken kenbaar maakt. Dat
onderschrijft, nogmaals, de relevantie van
de griffier in de informatievoorziening en
de regievoering, in het wat en hoe de raad
serieuze politiek kan maken van wat
voordien onderbuikgevoelens waren of
platte propaganda. Stein: “Ik zeg dus, die
raad moet minder bezig zijn met kaders
stellen, controleren en vertegenwoordigen, maar meer mét de maatschappij in
dialoog zijn. Het stadhuis uit.”

Ik zie de afstand tussen de leek, het
raadslid en de professionele ambtenaar
steeds groter worden

Interview

Jaja. Maar nog even over die griffier die
nog niet in alle gemeenten zijn rol kan
nemen?

De drie gaan in een razende pluriloog. In
sommige gemeenten is de griffie nog niet
wat hij zou moeten zijn, jammer voor ze,
maar we moeten wel dóór naar de volgende
verbetering. Want, is de raad inmiddels
niet een ‘chef lege dozen’ geworden? Waar
gaat hij nou eigenlijk nog over? Ligt het
meeste inmiddels niet in de regio? Ze zijn
het erover eens dat het niet meer dan
logisch is dat de lokale volksvertegenwoor-

diger gaat zoeken naar een nieuwe rol. Die
invulling moet volgens Paans passen bij de
typologie van de gemeente waar die raad
actief is en het is de griffie die dat moet
vormgeven. En dan krijg je dus in elke stad
een andere inrichting van de griffie. Paans:
“We bekijken de functie teveel vanuit één
en hetzelfde conceptuele model. Maar in
steden en dorpen overal in het land zijn de
maatschappelijke omgevingen verschillend. Soms is er een volgzame raad, ergens
anders een heel eigenzinnige. Soms zijn ze
gezamenlijk sterk, soms is een raad heel

gepolariseerd. Elk vraagt om een andere
ondersteuning. Onder leiding van een
‘Sterke’ griffier.”
Veel van het maatschappelijk debat (“het
meeste hoor”) vindt buiten de raad om
plaats. Er wordt geopperd wettelijk te
regelen dat een raad daar meer de rol in
krijgt. Vraag is of de part-time raadsleden
dat allemaal wel kunnen bijbenen. De raad
ziet zich dan voor de vraag gesteld: ‘gaan
we praten over deze raadsbrief, of pakken
we het bovenliggende thema op?’ Volgens
de drie kan een raad, die uit verschillende,
allemaal anders denkende inwoners
bestaat, dat soort afwegingen en keuzes
nooit zelf maken. Paans: “Het is evident
dat een professionele ondersteuning van
het raadslid nodig is.”
Van Soest: “Ik zie de afstand tussen de
leek, het raadslid, en de professionele
ambtenaar steeds groter worden. De
vraagstukken zijn complexer. Een griffie
kan hier vereffenend zijn. De raad helpen
de problematiek beter te doorgronden. En
dit kan heel concreet en zonder in de
details te verzanden: ‘vertel mij wat je
werkelijk wilt, dan vertel ik je wat je zou
kunnen doen. Helemaal denkend vanuit de
filosofie van dat raadslid. Dat is dé kracht
van de griffier.”
Stein: “En neem nou het kaders stellen.
Hoeveel zin heeft het nou dat de raad
kaders stelt, als er een collegeakkoord ligt.
College en coalitiepartijen kunnen
genoegzaam op de coalitiemacht regeren.
Maar dan komt de griffier. Hij is de enige
professional aan deze kant van de
democratie en hij helpt agenderende
raadsleden langs welke kanalen en met
welke groepen het gesprek gevoerd kan
worden. Een route voor het dichten van de
kloof tussen burger en overheid.”

Marion Stein is oud-directeur GGD
Haaglanden en oud-directeur bij de
Gemeente Den Haag. Ze maakte
eerder furore als griffier in Den
Haag en als mede-oprichter en
vice-voorzitter van de Vereniging
van Griffiers.

Goede raad magazine | 31

Interview

Paans is burgemeester, Stein is met
pensioen maar doet nog leuke dingen. Van
Soest is de enige die nog als griffier werkt.
En met nimmer aflatende bezieling.

Is er wat veranderd in de tweeëntwintig
jaar dat hij griffier is?

“Nou zeg. Van griffiers zijn tegenwoordig
wel andere eigenschappen gewenst hoor.
Je moet raadsleden nu veel meer op
visionair gebied reflectie bieden. Partijen
lopen leeg, veel raadsleden hebben minder
klankborden. Daar kun je veel betekenen.
Ik noem een landelijk voorbeeld: Wopke
Hoekstra, die in het vroege voorjaar nogal
stuntelde. Volgens mij was hij de weg kwijt.
Zijn weg, zijn kompas. Als een raadslid
zoiets dreigt te overkomen, kan een griffier
goed helpen om terug houvast te krijgen,
om hun oorspronkelijke ideologie te
hervinden. Om ze moed in te spreken. En
ik zeg erbij: het moet! Want als je dit niet
doet, krijg meer van wat we nu al zoveel
zien: platte uitvoeringszaken, over details
gaan zitten zeveren en publicitaire punten
scoren. Maar met geen van deze drie
behartig je écht de belangen van je
gemeente. Die griffier heeft dus ook grote
betekenis voor de gemeente zelf. Wordt
dat wel gezien?”

Geert van Soest is raadsgriffier
in Venlo en bestuurslid van de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Hij was medeoprichter en bestuurslid van
de Vereniging van Griffiers.

Het essay van Jan Dirk Pruim:
Ruimtemakers gezocht, komt ter sprake.

Paans “Het openbaar bestuur staat voor
een nieuwe uitdaging. Toenemende
polarisatie, de politisering van het
maatschappelijk debat, de kiezer die over
steeds minder zaken iets te zeggen heeft.
De ruimtemakers van Jan Dirk moeten

Wat hier mist is een
collectief geheugen,
de geheugenkamer
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niet gezocht worden. Nee, zijn oproep
moet gelezen worden als een opdracht aan
iedereen die in het openbaar bestuur
werkzaam is. Wij moeten de noodzakelijke ruimte identificeren en vervolgens die
ruimte máken. Niet alleen de griffies, wij
allemaal. Als de een vindt dat er op een
onderwerp ruimte is voor polarisatie en
de ander niet, dan krijg je een dichotomie.
Dan krijg je een bestorming van het
Capitool. We moeten op gesprek in het
openbaar bestuur. Wij moeten afbakenen;
wat is voor jou, voor mij, voor ons allen van
waarde. Wat is de waarde van onze
samenleving, hoe willen we samen
daarmee omgaan? Mogelijk ontstaat er
dan ruimte voor nieuwe idealen en
positionering. Met herkenbare politiek,
met iets te kiezen voor de burger, en dan

niet bepaald door de partij-aristocratie,
maar door de wil van het volk zelf.”
Stein: “Je lost dan meteen de onrust op
van partijen die in bubbels oogsten, maar
geen compromissen willen sluiten, omdat
ze daarmee hun achterban verliezen. Maar
zo kun je niet besturen.
Van Soest: “Die splinters doen wel wat
lolligs, ze luisteren en articuleren goed.
Maar het is te smal en daardoor niet
relevant.”
Stein: “Wat hier mist is een collectief
geheugen. De kennis in een griffie en in
een raad om te zien hoe over onderwerpen
in het verleden werd gesproken. Wat door
wie werd gezegd en gevonden. En waarin
dat resulteerde. Eigenlijk mis ik dus nog
een kamer in het huis van de democratie
van Jan Dirk. Een geheugenkamer.”

De Dossierwurm

Dossierwurm

Hij klikt altijd de achterliggend nota aan, de verordening zelf en eerdere moties over
zijn onderwerp van de afgelopen tien jaar. Hij kent het paginanummer hierover in
de begroting en jaarrekening. Hij maakt afspraken met ambtenaren om zich alles te
laten uitleggen. In de raadsbespreking laat hij dat bescheiden merken.
Wethouders wordt examen afgenomen, over het dossier. Verdwaalt de wethouder,
dan is de ontsnapping “Hierover geef ik graag het woord aan de ambtelijk deskundige
naast mij”. De dossierwurm grijnst. Want die ambtenaar heeft hij toevallig gisteren
gesproken. Hij kent de antwoorden.
Het is wel oppassen. Want een handige wethouder zegt dan: “Zo, jullie zijn er uit?
Dan kunnen we door met de visie van het college en die luidt….” Oeps, dat vergeet de
dossierwurm nogal eens: waar het eigenlijk over gaat.

De controlekamer
van de raad
Scott Douglas over de Rekenkamer van de raad

De twee kamers van mijn grootvader
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n het huis van mijn grootouders bestierde mijn
grootvader twee ruimten: zijn donkere kantoorkamer, met daarin een brede leren bureaustoel
en groot stalen bureau, waar bovenop strak in het
gelid een zilveren pen, aantekeningenblok en
rekenmachine prijkten. Naar deze kamer werd je
geroepen als je wat had uitgehaald. Vanuit deze
kamer werd je gebeld door mijn grootvader als hij
hoorde over slechte schoolprestaties of dat je niet
goed met je zakgeld omging.
En dan had mijn grootvader nog zijn werkruimte,
zijn klushok, achter in de garage. Hier lagen alle
gereedschappen en instrumenten die hij nodig had
om zijn steeds uitdijende collectie van oude
klokken, muziekinstrumenten en auto’s aan de
praat te houden. In deze ruimte bracht hij jaren
door, sleutelend aan iets dat kapot was of overleggend met andere oude mannen met een voorliefde
voor techniek.
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Toen hij nog griffier was van Almere stelde Jan
Dirk Pruim voor een Controlekamer in te richten
voor de Raad, naast bijvoorbeeld een Besluitvormingskamer, Opgavenkamer en Regiokamer. De
Controlekamer is geboren uit de zorg dat raadsleden
niet de juiste informatie krijgen “die nodig is om
toezicht te kunnen houden op de uitvoering van
publieke taken in tijden van toenemende en alsmaar
complexer wordende ketens.” Volgens Pruim moet
de Controlekamer een plek zijn waar “de raad
maatschappelijke partners of ketenpartners (in de
ruimste zin van het woord begrepen), een rol geeft
bij het organiseren van toezicht en controle op de
uitvoering van publieke taken en bij het toezien op
de kwaliteit van ‘het publieke.’” Terugdenkend aan
de kamers van mijn grootvader, vraag ik me af op
welke van de twee vertrekken de Controlekamer het
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Op het eerste gezicht lijkt de controlefunctie van
de raad - en haar verwante toezichtorganen als
Rekenkamer, Ombudsman en accountant - verbonden met de strengheid van de kantoorkamer.
Controle vereist immers distantie, deskundigheid en
gestrengheid. Bestuurders en ambtenaren zouden
moeten beven onder het dreigend zwaard van de
toets op effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid.
In het lokale bestuur is, net als in andere bestuurslagen, zeker behoefte aan een sterke tegenmacht ten opzichte van de uitvoeringskracht van
het college en het ambtelijk apparaat. Of preciezer
verwoord in het licht van de Controlekamer; er is
behoefte aan onafhankelijke, gevalideerde en
heldere informatie aan de raad over het functioneren van de overheid, zodat de raadsleden waar nodig
kunnen ingrijpen.

De vraag is of de noodzakelijke distantie, deskundigheid en gestrengheid van de controle het beste
vormgegeven kan worden door een afstand ten
opzichte van de praktijk, het inzetten van oordelen
van relatieve buitenstaanders en een nadruk op het
opsporen van fouten. Als directeur Rekenkamer zou
ik me ook vaak terug willen trekken in de rust en
duidelijkheid van een kantoorkamer en comfortabele leren stoel, waarbij ik bestuurders en ambtenaren
een voor een naar binnen roep, maar ik denk niet
dat ik daarmee het beste zicht krijg op de werkelijkheid van het beleid en het best gehoord zou worden
in het politieke debat.
Het eerste probleem is dat een groot deel van de
overheid uiterst complex is, doordat een gemeente
bijvoorbeeld ‘ontembare problemen’ als laaggeletterdheid, schulden, of radicalisering moet aanpakken in een constante wisselwerking met andere
overheden, private partijen en burgers. Het tweede
probleem is dat zelfs als evaluatierapporten slagen
deze complexiteit goed door te lichten, de rapporten
zelf even complex zijn en uiterst zelden gelezen
worden. Om een eigen voorbeeld te geven: De
Nationale Contra-Terrorismestrategie 2011-2016,
met daarin een uitleg van de doelen en werkwijze
van de overheid rondom dit complexe probleem,
besloeg alleen al 120 pagina’s. Vervolgens heb ik
samen met andere onderzoekers deze strategie
geëvalueerd, resulterend in een prachtig maar
uiterst kloek rapport van 218 pagina’s. Alleen de
allergrootste evaluatie-fan zal zo’n rapport geheel
doornemen.
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meeste moet gaan lijken. De strenge kantoorkamer
of de rommelige werkruimte?

De Controlekamer als donkere kamer van Damokles
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efficiëntie en rechtmatigheid

De gestrengheid van de kantoorkamer van mijn
grootvader is zeker nodig, ook omdat niet al het
beleid zo complex is en de overheid soms aangesproken moet worden op uiterst simpele doch zeer
pijnlijke fouten. Maar zonder innovatieve manieren
om grip te krijgen op de complexiteit van het beleid
en gehoord te worden in het rumoer van het debat,
blijft controle vooral een dreigend idee. ’s Nachts
schrikken mensen er wellicht wakker van, maar in
de dagelijkse gang van zaken is het weinig relevant.

De Controlekamer als de klusruimte voor leren en
verantwoording

Als de strenge kantoorkamer niet een geschikt
beeld is voor de Controlekamer, is het rommelige
klushok dat dan wel? Hoe kan uit een chaos van
verschillende instrumenten, gereedschappen en
bouwtekeningen een heldere boodschap komen
waarop de volksvertegenwoordiging kan acteren?
Ik stel dat, mits goed vormgegeven, een benadering
van de Controlekamer als werkruimte wel degelijk
meer handvatten kan bieden voor de raad en meer
waarde genereert voor de samenleving.
De Controlekamer moet de plek zijn waarin het
complexe mechaniek van de samenwerking tussen
publieke, private en maatschappelijke partners
wordt opengeschroefd. Hier onderzoeken vakmensen
samen met ketenpartners en burgers hoe de
mechanieken rond bijvoorbeeld vergroening,
afvalverzameling of jeugdhulp werken, en waar de
raderen vastlopen. Hier liggen een eindeloos reeks
aan instrumenten klaar, met voor elke publieke taak
een passend verantwoordingsgereedschap, en
worden nieuwe ontwikkeling met aandacht gevolgd.
In het werkhok heerst een praktisch optimisme; dat
door te blijven sleutelen en te schaven, de overheid
elke keer een beetje beter wordt.
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Onverbiddelijk vakmanschap – De Controlekamer
moet niet een exclusieve zone zijn, niet het keizerrijk
van een wijze Ombudsman, achtbare Rekenkamerdirecteur of zelfs een gedreven raadscommissie.
De Controlekamer moet een plek zijn waar ieder die
inzichten in het probleem heeft of bouwstenen voor
de oplossing kan toevoegen mee mag praten.
De volksvertegenwoordiging, verschillende
toezichthouders en ketenpartners moeten daarom
slim samenwerken om zicht te krijgen op een
complexe publieke taak. Voor een lopende Reken
kamer-onderzoek naar de jeugdhulp in Almere,
bijvoorbeeld, zijn raadsleden, ketenpartners,
ervaringsdeskundigen en kennisinstellingen vanaf
dag één onderdeel van het onderzoekscollectief om
zo het beste zicht te krijgen op het beleid.
In plaats van de gestrengheid van de kantoor
kamer geldt hier de onverbiddelijkheid van het
vakmanschap. Dat begint bij de eerste regel van mijn
grootvader in het werkhok: ‘niet overal aanzitten,
eerst heel goed kijken met de handen op de rug.’ De
eerste taak van al die betrokken partijen is om goed
te begrijpen wat wel en niet loopt in de aanpak van
een publieke taak, niet om direct met ingrijpende
interventies te komen. En vakmanschap is ook
onverbiddelijk gericht op die ene vraag: werkt het?
De vraag is dus niet of het mechaniek helemaal
precies loopt zoals van tevoren bedacht, want in de
complexe overheidspraktijk is dat toch nooit het
geval. In de Controlekamer toetsen vakmensen
samen met ketenpartners en burgers of al die
publieke inzet nu leidt tot meerwaarde voor de
samenleving.

Verscheidenheid aan instrumenten

Om inzicht te kunnen bieden in de mechanieken
van de overheid moeten in de Controlekamer een
groot aantal instrumenten beschikbaar zijn. De

In de Controlekamer
moet de discipline van
praktisch optimisme
heersen
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controle op de overheid moet tred houden met de
veranderingen in de werkwijze van de overheid, met
het vermogen inzicht te krijgen in klassieke
bureaucratische processen, maar ook in digitale,
participatieve, integrale en bovenlokale vormen van
bestuur. Als een Controlekamer alleen beschikt over
een hamer en een zaag, zal controle alleen gaan om
tikken uitdelen en eindeloos ergens over doorzagen.
Het belangrijkste instrument hierbij is niet
Occam’s Scheermes, het idee dat de simpelste
verklaring altijd de beste verklaring is. De complexiteit van beleid kan er toe leiden dat beleidsmakers
en onderzoekers zich laten verleiden tot oppervlakkige quick-scans en mooi klinkende metaforen,
waarbij de simpelste verklaring altijd is dat bestuurders beter moeten sturen en uitvoerders beter
moeten communiceren.
Vakmanschap biedt juist geen ruimte voor
onnodige versimpeling, als je wil dat het mechaniek
werkt moet je begrijpen hoe alles in elkaar steekt en
op welke plekken het spaak loopt. Als beleid niet
loopt gaat het vaak om meerdere ontwerpfouten en
stroeve processen. Een nuttiger instrument is dan
Hanlon’s Scheermes, het idee ‘niet door onwil te
willen verklaren wat voorkomt uit onvermogen’.
Hierbij ligt de focus op hoe verschillende mensen
met goede intenties toch samen slecht beleid
kunnen produceren.
Als alternatief voor de versimpeling wordt in
de Controlekamer het krachtige voorbeeld of de
aanschouwelijk demonstratie gebruikt. Mijn
grootvader had verschillende tafelmodellen staan
van benzinemotoren en stoommachines, waarmee
hij de werking van het mechaniek kon uitleggen.
In de Controlekamer kunnen casusvoorbeelden,
illustraties en praktijkverslagen ook gebruikt
worden om zicht te krijgen op het systeem. Niet om
de praktijk te versimpelen, maar om te illustreren
hoe verschillende mechanismen samenkomen in
de praktijk.

Experimenten

Vernieuwingen aandachtig volgen – De Controlekamer is ook bij uitstek de plek om iets nieuws te
gaan bouwen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.
Uit angst voor te grote verantwoordingslast en
volksvertegenwoordigers die bij elk foutje aan de
rem trekken, wordt innovatief en experimenteel
beleid nu vaak ontwikkeld in ‘regelvrije zones’ en
‘verantwoordingsvrije arena’s.’ Het idee is dat
hiermee de professionals en belanghebbenden
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Dr. Scott Douglas is
bestuurskundige aan de
Universiteit Utrecht en
directeur Rekenkamer
van Almere. Hij doet
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eindelijk de ruimte krijgen om te doen wat goed is.
Het buitensluiten van de controle bij deze experimenten heeft meerdere nadelen: als er wat fout gaat
kan de politiek te hard ingrijpen omdat ze niet weet
wat de bedoeling was, de toezichthouders groeien
niet mee met de nieuwe manier van werken en
kunnen lastig worden wanneer de nieuw ontdekte
werkwijze moet worden uitgerold en door het
uitsluiten van toezichthouders maak je ook geen
gebruik van de evaluatiekennis die daar aanwezig is.

Maar een Controlekamer moet even goed zijn in
het opsporen en begrijpen van successen als in het
identificeren en doorgronden van fouten. Het werk
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In de Controlekamer heerst algeheel de discipline
van praktisch optimisme. Veel toezichthouders zien
het als hun opdracht om cynisch en kritisch naar de
overheid te kijken, omdat ze daarmee een tegenmacht vormen en fouten kunnen opsporen. Op
bepaalde dossiers en op bepaalde momenten, zoals
de Toeslagenaffaire laat zien, is deze insteek ook
onontbeerlijk.
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Praktisch optimisme

Daarom moet een Controlekamer een arsenaal
van voorbeelden van succesvol bestuur kunnen
aanwijzen. Deze voorbeelden zijn enerzijds nodig
om de moed er in te houden, maar vooral om te laten
zien hoe succes in overheidsland kan groeien. Niet
alleen door het genadeloos opsporen van fouten, en
het vervolgens implementeren van standaardregels
om te voorkomen dat die fouten zich nog een
keer voordoen, maar ook door het herkennen van
successen en het leren deze successen organisch
te verspreiden.

De lange adem van mijn grootvader
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Experimenten zijn juist bij uitstek het moment
om te meten, te sleutelen en eindeloos over door te
praten. Sterker nog, juist bij standaardprocessen
moet je wellicht de outputindicatoren loslaten en
vooral letten op kwaliteit, terwijl je bij experimenten
op alle mogelijke manieren moet meten wat er
gebeurt. Wel vraagt dit van de bewoners van de
Controlekamer dat ze zich constructief opstellen,
ze moeten zich steeds de vraag stellen hoe ze vanuit
hun eigen rol kunnen zorgen dat er het meest
geleerd wordt van het experiment.

mag bewogen zijn door het idee dat de overheid op
veel punten kan bijdragen aan het welzijn van de
samenleving en dat op de werkvloer talloze manieren
worden bedacht om effectief, efficiënt en met steun
van de burger dingen voor mekaar te krijgen.
Die bewegingen en mensen moeten herkend en
versterkt worden.

Het grootste project in de garage van mijn
grootvader was het verroeste onderstel van een Rolls
Royce uit 1926, zo eentje met een tempelvormige
motorkap, grote ronde koplampen en koetsvormige
cabine. Over een periode van dertig jaar heeft hij
samen met monteurs de motor hersteld, met
elektrische ingenieurs de bedrading vernieuwd en
met houtbewerkers het houten passagiersgedeelte
herbouwd, waarbij de dikke eikenplanken langzaam
rond gebogen werden in de aerodynamische
druppelvorm van de cabine.

doorgr

Uiteindelijk heeft hij deze auto niet zelf kunnen
afmaken, maar boven zijn werkblad hing een oude
foto van de auto toen die nog in volle glorie door het
vooroorlogse Engeland reed. Dat ideaalbeeld stak
lang schril af tegen de roestige, openliggende
machine in restauratie, maar door het gedeelde
vakmanschap, het kundig gebruik van vele instrumenten en het eindeloze praktische optimisme in
die werkruimte, kwam die auto elke dag een stukje
verder af.
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Over twee ‘one
million dollar
questions’
en het dichten van het democratische gat
Claartje Brons over het perspectief van de burgers centraal stellen
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Ja, verzuchtte iemand laatst tegen me, dat is the one million dollar question: Lukt
het onze volksvertegenwoordigers het democratische gat weer te dichten? Mijn
gespreksgenoot doelde op de Covid-19 crisis en op wat dat met de democratische
besluitvorming deed. Tijdens de crisis voelden gemeenteraadsleden zich niet altijd
even goed betrokken bij de besluitvorming. “Democratie komt nu even niet uit”, zo
typeerde de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor raadsleden Bahreddine
Belhaj het tegen Radio 1 (Volkskrant, 21 augustus 2020).

U

it belevingsonderzoeken en praktijkervaringen weten we dat volksvertegenwoordigers
bij regionale samenwerking al langere tijd
onvoldoende mogelijkheden zien om scherp (bij) te
sturen. Zo worstelen veel volksvertegenwoordigers
met het thema van de energietransitie, waarover dit
jaar grote besluiten genomen moeten worden. Zij
willen bij het vaststellen van een Regionale Energie
Strategie (RES) of Warmtevisie niet enkel tekenen
bij het kruisje en zoeken volop naar manieren om
hun stem - en die van hun achterban en inwoners te laten horen. Dat is vaak niet eenvoudig en het
vraagt veel tijd, inzet en afstemming in de regio.
Voor veel volksvertegenwoordigers en bestuurders blijft het bovendien moeilijk om uit te leggen
aan inwoners wat er regionaal speelt en wordt
besloten. Daar komt een andere, de tweede belangrijke million dollar question als het gaat om het
dichten van ‘het’ democratische gat: Als het voor
volksvertegenwoordigers al zo lastig is om hun stem
te laten doorklinken in besluiten, hoe kunnen
burgers zich dan goed vertegenwoordigd weten,
herkend en erkend in de democratische besluit
vorming? Die vraag speelt op het regionale niveau
en op het thema van de energietransitie, maar
eigenlijk ook breder, op alle politieke thema’s
en bestuursniveaus.

Er is nog heel wat werk
te verzetten om het
democratisch gat
te dichten

Claartje Brons is
Programmamanager
Versterking Democratie en
Bestuur bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

Toch, de meeste mensen houden van onze
democratie en zijn er trots op dat Nederland
bovenaan de wereldwijde ranglijstjes van democratieën prijkt. Tegelijkertijd weten we dat door
sommigen en in sommige gebieden een sterke
afstand gevoeld wordt tussen bestuur en burger.
Mensen willen misschien wel meedenken en
meedoen over wat hen raakt en aan het hart gaat,
maar ze ervaren vanuit de overheid te weinig ruimte
en vertrouwen. Anderen voelen zich al helemaal niet
gehoord, ervaren geen invloed en regie op belangrijke keuzes, zijn gekwetst of (eerder) onrechtvaardig
behandeld.
Het bestuur is bovendien bij lange na nog geen
goede afspiegeling van de inmiddels hyperdiverse
samenleving. Sommige groepen burgers en meningen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. Dat
geldt bijvoorbeeld voor vrouwen, maar ook voor
mannen en vrouwen met een migratie-achtergrond
of voor lager opgeleide Nederlanders. Het geldt
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Instrumenten

Al met al hebben we
straks een beproefde
en goed gevulde
gereedschapskist voor
nieuwe raden en colleges

evenzeer voor de aandacht voor de thema’s die
deze groepen belangrijk vinden. ‘De verschillen
zijn groot en sommige groepen doen nauwelijks
mee in de democratie’, citeer ik de slotconclusie
van de recente Staat van het Bestuur 2020. Het
democratische speelveld is in de praktijk helaas
zo geordend dat sommige mensen, gebieden en
sommige democratische instituties (zoals de raad)
op achterstand staan, weinig tegenspel meer
kunnen bieden of afhaken.

Gedaan

Er is kortom nog heel wat werk te verzetten om
het democratisch gat te dichten. Wat is daar voor
nodig, en welke lessen kunnen we trekken uit de
acties die we de afgelopen jaren, bijvoorbeeld
vanuit onze inzet van Democratie in Actie hebben
genomen? Want: Het is niet zo dat er niets gedaan
of geprobeerd is.
Vanuit Binnenlandse Zaken zijn sinds 2019 - het
jaar van 100 jaar vrouwenkiesrecht - maatregelen in
gang gezet om te sturen op een meer diverse
instroom en doorstroom van mensen in de politiek.
Er is op allerlei plaatsen in Nederland ook hard
gewerkt aan het versterken van de representatieve
democratie en de verbinding tussen bestuur en
inwoners. Veel sleutelfiguren in onze lokale
democratie; van raadsleden, griffiers, burgemeesters, wethouders tot gemeentesecretarissen en hun
verenigingen, hebben de krachten gebundeld. Ze
gingen de afgelopen tijd aan de slag met digitale
inspraak en participatie, met burgerfora, referenda
of met een combinatie van al die vormen om de
zeggenschap van burgers te versterken. Niet als
schone schijn, maar met de oprechte interesse en
bevlogenheid om de democratie te versterken.
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Met vallen en opstaan is al veel geleerd en
opgebouwd dat behouden kan worden voor de
toekomst. Zo bevat de digitale leeromgeving voor
raadsleden, die sinds de raadsverkiezingen van 2018
in de lucht is voor alle volksvertegenwoordigers,
inmiddels allerlei handzame instrumenten, kennis
en inspiratie. Ook voor regionale samenwerking of
voor het beter laten doorklinken van de stem van
inwoners; ‘van de straat naar de raad’.
De gesprekken aan de hand van de Quick Scan
Lokale Democratie met inwoners, bestuurders,
vertegenwoordigers en ambtenaren hebben in heel
wat gemeenten een gesprek op gang gebracht en een
beweging in gang gezet over de staat van de eigen
lokale democratie en wat daarin met voorrang aan
democratische versterking en vernieuwing nodig is.
En er zijn instrumenten gemaakt, zoals een digitale
participatiewijzer en handreiking digitale participatie en uitdaagrecht, om gemeenten steun en
inspiratie te bieden bij het invulling geven aan
(digitale) participatie. De lokale politieke partijen in
Nederland hebben we extra ondersteuning geboden
door samen met hen een Kennispunt lokale politieke
partijen op te richten.
We hebben in de afgelopen jaren steeds gezocht
hoe we volksvertegenwoordigers, waar mogelijk, een
steuntje in de rug konden geven om samen sterker te
staan. Soms door extra ambtelijke ondersteuning in
de regio mogelijk te maken, zodat volksvertegenwoordigers elkaar kunnen opzoeken en samen
sterker staan bij de besluitvorming van bijvoorbeeld
de Regionale Energie Strategie. Maar we hebben ook
veel goede voorbeelden gedeeld en praktische
instrumenten gemaakt, die hen hopelijk helpen om
scherpe vragen en kaders te stellen en tot goede
besluitvorming te komen.
Al met al hebben we straks een beproefde en
goed gevulde gereedschapskist voor nieuwe raden
en colleges, die na de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022 gebruikt kan worden voor een
goede start.

Krachtig

Wat het effect is van alle inzet blijft spannend en
belangrijk om te volgen, want het is en blijft - zeker
als het gaat om een complexe opgave als de energietransitie - grotendeels toch democratisch navigeren
in de mist. Ook al hebben we met elkaar met vallen
en opstaan wel veel geleerd. Bijvoorbeeld ten
aanzien van relevante uitgangspunten voor het
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betrekken van inwoners bij beleid en besluitvorming. En hoe je dat zo representatief en inclusief
mogelijk doet, zodat meer mensen een stem en
invloed hebben, en niet alleen dezelfde mensen.
Maar ook ten aanzien van wat nodig is voor een
krachtige raad. Om een paar eye openers uit te
lichten:
•

•

Ik wist bij aanvang van Democratie in Actie al wel
hoe belangrijk een goed geëquipeerde en sterke
griffie is als hulptroep voor een krachtige raad.
Toch hebben al de praktijkervaringen en
gesprekken in de afgelopen jaren het belang
daarvan nog eens onderstreept en is me in alles
duidelijk geworden dat een goede griffie als goud
is voor de lokale democratie. Een krachtige
griffie, die een leidende en organiserende rol
neemt in de regio en bouwen van bruggen naar
inwoners kan echt een positief verschil maken.
Ook is me keer op keer opgevallen hoe belangrijk
de burgemeester is als sleutelfiguur in de lokale
democratie. De burgemeester blijft een aansprekend boegbeeld, verbinder en laatste reddingsboei voor inwoners in de knel. Als voorzitter van
de raad en het college kan de burgemeester daarnaast zo’n betekenisvol verschil maken in het
democratisch samenspel. Als een burgemeester
zichtbaar voor de raad gaat staan, volksvertegenwoordigers stimuleert om te investeren in
zichzelf en als ordeningsprincipe hanteert dat (ik
parafraseer nu burgemeester Koos Janssen uit
Zeist) ‘de volksvertegenwoordiging als eerste en

als laatste het woord heeft’, dan loopt het
samenspel soepel.
•

In de lokale bestuurlijke driehoek van burgemeester en griffier speelt ook de gemeentesecretaris als derde pijler een belangrijke rol in het
bevorderen van democratisch ambtelijk vakmanschap in de uitvoeringspraktijk. Grootste les is
misschien wel: De mensen in het bestuur en in de
uitvoering maken (of breken) samen de democratie. Het is allemaal mensenwerk.

Als we na al dat vallen en opstaan de veters goed
en dubbel strikken en verder gaan op pad, is zowel
een lange adem, alsook een meer structurele inzet
nodig. Om het democratische gat te dichten en de
volgende berg te beklimmen is het belangrijk dat we
de spelers in de (lokale) democratie niet alleen bij
een heftige sneeuwval, maar meer structureel
gedurende alle seizoenen goed uitrusten met
benodigd gereedschap en materiaal. Het is ook
noodzakelijk dat we een aantal verbindingskanalen
aanleggen, toegangspoorten wijd open zetten en
de weg effenen, bestuurlijke en democratische
processen, protocollen en regels tegen het licht
houden en waar nodig herzien. Zodat we een
democratisch speelveld maken dat recht doet aan
wat we wensen: dat meer mensen meedoen in onze
democratie en dat macht en tegenmacht in balans
zijn. Daarbij denk ik dat we iedere dag als één
overheid moeten werken om niet het perspectief
van bestuurders, volksvertegenwoordigers of de
overheid, maar dat van burgers centraal te stellen.
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Drie praktijkdilemma’s
over het samenspel
tussen raad en college
De samenwerking tussen gemeenteraad
en college is in álle gemeenten waar ik
kom een tobberig thema. Zonder
uitzondering. Ook in Almere. Niet eens
per se omdat die samenwerking in
zichzelf nooit ‘af’ of ‘volmaakt’ is. Maar
vooral omdat ze een bron is van een boel
spanning en geploeter. In de 25 jaar dat ik
ronddool in de lokale democratie is het
een virulent onderwerp. Dat was zo toen
ik wetenschapper was (1996-2006).
Nadien heb ik dat aan den lijve onder
vonden toen ik in twee steden wethouder
mocht zijn (2006 -2014). En het is een
levendig onderwerp van gesprek in mijn
huidige rol van adviseur en coach van
gemeentebesturen en lokale bestuurders
(sinds 2014).
Rodney Weterings over het samenspel tussen raad en college
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"Gemeenteraden kennen niet
van je winnen, maar je ken wel
van ze verliezen"

D

e vraag hoe adequaat samenspel te organiseren tussen gemeenteraad en college is bepaald
niet gemakkelijk en eenduidig te beantwoorden. In deze bijdrage reflecteer ik op drie praktijk
dilemma’s die raken aan (veelgehoorde) opvattingen
over de positie en rol van de raad. En hoe die een
sta-in-de-weg of juist een wenkend perspectief
kunnen zijn in het doordenken en optuigen van
zinvol samenspel tussen raad en college. Ik eindig
steeds met een korte conclusie die, voor wie wil, als
handreiking of denkoefening kan worden gelezen.

1. F rictie is de brandstof van een gemeenteraad.
Maar niet van een college.

college

De gemeenteraad is vanuit de wet bezien een min
of meer eenduidig orgaan met een eigenstandige rol
en dito bevoegdheden. Maar in het dagelijkse
functioneren bestaat zo’n gemeenteraad eigenlijk
helemaal niet. Gemeenteraden bestaan uit (steeds
meer) fracties en oneindig veel meer fricties.
Politieke versplintering versterkt die praktijk. En die
fricties, die dissensus -het ontbreken van overeenstemming- zijn de brandstof voor het functioneren
van een gemeenteraad. Dat is in de basis te waarderen. Dit zorgt voor een gemeenteraad die het dóet,
die herkenbaar is, die profiel heeft, die zorgt voor
een schouwspel dat aantrekkelijk is, waar je graag
naar kijkt, zodat er bij lokale verkiezingen ook echt
wat te kiezen valt. Elke ‘normale’ organisatie gaat
kapot aan zulke fundamentele en structurele dissensus. Een gemeenteraad bloeit er doorgaans (binnen
grenzen van het betamelijke) door op. Dat overeenstemming in een gemeenteraad ten principale
ontbreekt, gaat over alles. Als je geluk hebt gaat dat
over inhoud. Maar minstens even vaak en gemakkelijk over (de eigen) rollen en bevoegdheden, of over
processen, procedures, of over personen en kleine
foutjes, of over vetes uit een lang verleden.
In een college van B&W werkt dit doorgaans écht
anders. Hier is consensus het organiserende
principe; samen eensgezind optrekken, samen je
zaakjes goed regelen en met één mond spreken is
gemiddeld genomen het diepgewortelde verlangen
van de burgemeester en zijn of haar wethouders.
Het heet immers niet voor niets ‘collegiaal bestuur’.
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De dualisering uit 2002 heeft overigens aan de
noodzaak van een eensgezind college nog een flinke
impuls gegeven. Dat moet ook wel als zelfs de eigen
fractie even gemakkelijk tegenstander als bondgenoot kan zijn. Dat leidt niet alleen makkelijker tot
conflicten met de raad die minder makkelijk te
dempen zijn, maar ook tot een aantoonbaar hoger
sneuvelrisico voor wethouders en daarmee voor
colleges. Dan hou je elkaar als collegeleden vanzelf
wat steviger vast. Je wordt er als college ook niet
opener, ondernemender en meer ontspannen van.
Dat helpt een met de raad gedeeld en duurzaam
gedragen opvatting over het samenspel allemaal
niet.
In het gesprek over zinvol samenspel tussen
gemeenteraad en college komen dus werelden
samen. Dit vraagt niet om een oordeel in termen van
‘goed of fout’. Of welke norm (die van consensus of
die van dissensus) moet overwinnen of domineren.
Maar het gaat vooral over de vraag hoe je dit in de
praktijk van het samenspel tussen raad en college
hanteerbaar en werkbaar maakt. Vanuit het
diepgevoelde besef dat dit nóóit goed genoeg lukt en
nóóit volmaakt zal zijn. Ik durf de stelling wel aan
dat raadsleden lang niet altijd vinden dat zij baat
hebben bij goed samenspel met het college. En de
(spaarzame) momenten dat zulk zinvol samenspel er
toch is, blijkt dit vaak tijdelijk of voorwaardelijk te
zijn. En wordt die met groot gemak door leden van
de gemeenteraad zelf actief en moedwillig ontregeld,
opgezegd of anderszins beëindigd -soms zonder
duidelijke aanleiding.
Het is belangrijk dat deze twee sterk uiteenlopende
normenkaders van raad en college worden gezien en
onderkend. Mijn ervaring is dat dit nog maar heel
beperkt het geval is. En dat je leert leven met de
onzekerheid die hierin onvermijdelijk is mee-verpakt.
En dat je misschien zelfs een beetje moet leren

Frictie is de brandstof
van de gemeenteraad
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houden van het modderige en vermoeiende gedoe
dat hiermee vaak gepaard gaat. Dat je samen steeds
weer ‘terug naar start’ moet. Omdat het weer niet
(goed genoeg) is gelukt. En dat je maar heel beperkt
en vaker zelfs helemaal niet gezamenlijk leert van
eerdere ervaringen met dat samenspel. Behalve als
zo’n eerdere ervaring door de raad als verwijt naar
het college kan worden gebruikt. Dan blijkt er plots
wel zoiets als een ‘geheugen’ te zijn, is een veel door
mij gehoorde praktijkverzuchting. En dat je hierdoor
als college kopschuw en te voorzichtig kunt worden
in de manier waarop je de raad tegemoet treedt.
En dat ik hierdoor vaker colleges zie die hierdoor de
raadsvergadering steeds meer als corvee beschouwen; iets wat je moet doorstaan en waar je iedere
maand weer zonder al te zichtbare kleerscheuren
uit moet zien te komen. Maar zeker ook dat je jezelf
door dit alles toch écht niet uit het veld laat slaan.
Ook dit hoort allemaal bij het bestaan van raadsleden, wethouders en griffiers. Tegelijk zie ik
weinigen van hen genieten van deze dynamiek.
Hierin zijn zij toch vooral gevangene van de eigen
en elkaars onmacht.

2. H
 et primaat van de raad is in praktijk
van het college

Over de positie van de gemeenteraad ten opzichte
van het college worden in de wet ferme dingen
gezegd. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers, stellen kaders voor beleid en controleren
het college. De raad heeft het primaat, is een
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zinnetje dat hier dan bij hoort: de raad loopt ten
principale voorop in de politieke beleidsvorming
en dat primaat moet ook kost wat kost worden
waargemaakt. Dat wordt wezenlijk gevonden.
En als dat in de ogen van raadsleden niet voldoende
lukt (ergo: ‘het college gaat haar eigen goddelijke
gang’) hoor je zinnen zoals: ‘het college heeft
onvoldoende respect voor het primaat van de raad’.
Of zinnetjes van gelijke strekking die klinken als
een bestuurlijke doodzonde.
Wie preciezer kijkt naar hoe de hazen in het
lokaal bestuur lopen, is al gauw geneigd tot een
ander oordeel over de realiteitszin van het aan
roepen van dat primaat door de gemeenteraad.
Beleidsvorming en -uitvoering krijgen (in toe
nemende mate) gestalte in coalities of allianties
van bewoners, maatschappelijke organisaties,
bedrijven, gemeentelijke ambtenaren het college
van B&W. De gemeenteraad is hierin een betrekkelijke of zelfs behoorlijke buitenstaander.
De historicus Geert Mak schreef ooit in een mooi
verhaal over de Amsterdamse gemeentepolitiek dat
raadsleden in debatten de indruk wekken van
kinderen in een draaimolen: dapper draaiend aan
de loze stuurtjes van brandweerautootjes terwijl de
carrousel onverbiddelijk haar eigen rondjes draait.
Elke ouder herkent dit beeld. Het is vertederend.
Maar ook onmachtig. Voor je vierjarige zoon of dochter geeft dat niks. Maar voor een gemeenteraad wel.
Voor wat betreft dit primaat is er dus een pose
(het ferm en amechtig aanbidden en aanroepen van
dat primaat) en een praktijk (waarin de raad als
relatieve buitenstaander in de beleidsvorming
weinig van dat primaat weet waar te maken). Dit is
géén ‘kat’ naar de gemeenteraad. Integendeel. Dit
is een oproep om realistischer te zijn over wat een
gemeenteraad vermag in haar ‘hoofdschap’ en in het
zijn van tegenkracht of tegenmacht in het samenspel met het college haar maatschappelijke partners. Volgens de Tilburgse hoogleraar bestuurs
kunde Stavros Zouridis heeft een gemeenteraad
misschien niet zozeer het primaat (als in: het eerste
woord) in de politieke beleidsvorming, maar daarin
dan toch zeker wel het ultimaat (als in: het laatste
woord). En dat ultimaat legt werkelijk gewicht in de
schaal. Het is principieel. Zeker als het de raad lukt
dat ultimaat, dat laatste woord gezaghebbend te
laten klinken. Dat is voor ieder maatschappelijk
initiatief dat naar de lokale politieke arena wordt
gebracht en voor íeder college dat iets voor elkaar

Het primaat van de
raad is in praktijk
van het college

wil boksen, een onverbiddelijke realiteit. Sterker
nog: een niet onbelangrijk deel van de overvolle
werkweek van een wethouder gaat zitten in het
accommoderen van het ultimaat van de gemeenteraad. Hoe voorkom ik dat ik de raad overval? Hoe
neem ik de raad netjes mee? Hoe breng ik de raad
fatsoenlijk in positie? Hoe formuleer het zó dat de
raad hiermee uiteindelijk met een gerust hart kan
instemmen? Het zijn voorbeelden van vragen die
ook ik mij als wethouder, samen met ambtenaren
en maatschappelijke partijen, honderden keren
heb gesteld.
Over het primaat van de gemeenteraad maak je je
als wethouder veel minder druk. Want je weet dat
je hier als college van B&W toch wel aan de bal bent.
Ook al staat er wat anders in de Gemeentewet. In
deze notie zit ook gewoon welbegrepen eigenbelang
van het dagelijks bestuur. Immers, gemeenteraden
“kennen niet van je winnen” (primaat), “maar je ken
wel van ze verliezen” (ultimaat).
Het gesprek over zinvol samenspel tussen
gemeenteraad en college zou, veel meer dan nu
het geval is, moeten worden ontworpen vanuit de
praktijknotie van het ultimaat van de raad dan
vanuit de idee-fixe van het primaat van de raad.
En als je het hiermee hartgrondig oneens bent als
gemeenteraadslid, gun jezelf en je collega’s dan
tenminste het ultimaat van de raad als denkoefening: onderzoek eens wat dit perspectief je brengt
als controleur van het college en in het optuigen van
betekenisvolle tegenmacht. En ga voor jezelf ook
eens na wat voor mentale en praktische (in je
agenda) ruimte dit schept voor het doen van andere
dingen in de verbinding met partijen buiten het
gemeentehuis. Hierover gaat hieronder het derde
en laatste praktijkdilemma in deze bijdrage.
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Die rol van de meer
maatschappelijk
toezichthouder heeft al
die jaren tot mijn
verbeelding gesproken

3. D e gemeenteraad kan ook maatschappelijk
toezichthouder zijn

Een derde manier van kijken naar het samenspel
tussen gemeenteraad en college, ligt in zekere zin in
het verlengde van bovenstaande vraag: maakt de
raad in praktijk vooral haar primaat of ultimaat
waar? En wat dat betekent voor het samenspel met
het college? Het is gelet op de ontiegelijke stroom
aan publicaties uit de afgelopen 25 jaar over de rol
van de raad, op z’n minst een ‘oud’ inzicht. Uit 1997
om precies te zijn. Toen schreef ik samen met Pieter
Tops in opdracht van het stadsbestuur in Groningen
een boek over de wording van de Groninger Vensterscholen. Vensterscholen worden elders veelal ‘brede
scholen’ genoemd. Toen nog een betrekkelijk nieuw
fenomeen. Ook in Groningen.
We ontdekten hoe de Groninger raad zich in haar
zoektocht om tot betekenisvol samenspel met het
college te komen in het maakproces van de vensterscholen, wist te ontworstelen aan het keurslijf van
het ‘politieke primaat-denken’. Wat we zagen is dat
de raad in het maakproces van de vensterscholen
niet (louter) in constituerende zin aanwezig was.
Ondanks dat ook in het toenmalige monistische
bestel de opvatting gold dat het primaat in de
besluitvorming bij de gemeenteraad hoorde te
liggen. De rol van de Groningse gemeenteraad in de
ontwikkeling van de vensterscholen was actiever
dan alleen maar – soms wat mopperend- goedkeuren van raadsvoorstellen die in het maatschappelijk
overleg al uitgekristalliseerd waren. De Groninger
raad speelde naast de rollen van controleur van het
college en het legitimeren van de beleidsvorming,
ook nog een rol met een meer informele of maatschappelijke dimensie. Hierin gaat het om de rol
die raadsleden speelden in het beleidsnetwerk dat
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gaandeweg rondom het initiatief van de vensterscholen groeide. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
bezoeken van informatiebijeenkomsten, symposia
en congressen, maar ook om directe contacten met
ambtenaren, wethouders, onderwijzers, ouders en
partijgenoten. Op deze manier bouwden raadsleden
een beeld op van de gang van zaken rondom de
totstandkoming van de vensterscholen. In maatschappelijke zin hielden zij de vinger aan de pols. Op
basis van deze beeldvorming konden zij proberen
‘bij te sturen’ als zij dat nodig vonden. Dit ging langs
formele weg (in commissie- en raadsvergaderingen)
en langs informele weg (via contacten in ‘hun’
beleidsnetwerk).
Die rol van de meer maatschappelijk toezichthouder heeft al die jaren tot mijn verbeelding gesproken,
als onderzoeker en wethouder en later ook als
adviseur van gemeenteraden en colleges. Net als in
de meer formele rol waarin de raad haar primaat
probeert waar te maken, is de rol van maatschappelijk
toezichthouder niet bepaald neutraal. Opvattingen en
engagement van raadsleden wordt op prijs gesteld,
zolang zij de relatieve autonomie en de eigen
oordeelsvorming van andere, meer direct inhoudelijke betrokkenen serieus nemen. Om die rol te
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Verantwoording

De titel van deze bijdrage is een variatie op het
roemruchte en taaltechnisch onnavolgbare
commentaar van Johan Cruijff bij de finale van
de Championsleague in 1995 tussen Ajax en
AC Milan: “Italianen kennen niet van je
winnen, maar je ken wel van ze verliezen.”
Omdat dit geen wetenschappelijk verhandeling is, maar een bescheiden praktijkbijdrage,
heb ik ervoor gekozen om geen bronvermeldingen in de tekst te gebruiken. Hieronder
staan de geschreven bronnen waaruit ik
heb geput.
•

•

kunnen spelen moesten de Groninger raadsleden
voor die betrokkenen bovendien een serieus te
nemen gespreks- en sparringpartner zijn.
Hierin werd door raadsleden dan ook systematisch
geïnvesteerd.
Op het eerste oog is deze rol wat minder politiek
en minder heldhaftig dan de daadkracht van de
gemeenteraad die zich toont in aanroepen van het
primaat in de raadszaal in debat met het college.
Maar als het doel is het leggen van nieuwe verbindingen in de samenleving en het aanboren van
nieuw maatschappelijk gezagspotentieel, is deze rol
reuze interessant. De daadkracht van de raad wordt
dan bepaald door haar vermogen om een zinvolle rol
in maatschappelijke netwerken te spelen en haar
vermogen om samenwerking met die netwerken te
organiseren. In dit perspectief is de raad toch vooral
het volksvertegenwoordigend orgaan dat haar
kracht ten opzichte van het college van B&W, het
ambtelijk apparaat en maatschappelijk initiatief
vooral ontleent aan de directe relatie met het
electoraat. De raad kan deze unieke en onvervreemdbare positie en rol in het gesprek over het
samenspel met het college dus vooral versterken
door meer aandacht te schenken aan deze relatie.

•

•

•

•

•

•
•
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In het huis van de griffie
van morgen

De Informatiekamer
Klaartje Peters over informatiegebruik en informatiebehoefte

I

n het huis van de griffie is er een kamer die
wonderlijk is ingericht. Wie de kleine deur
probeert te openen, krijgt die meteen weer terug
in het gezicht geduwd. Er liggen manshoge stapels
papier direct achter de deur. Als je met de deur de
stapels papier opzij duwt en je naar binnen wurmt,
zie je iets geks: de ene helft van de kamer is een grote
bende, met bergen papieren, dossiers en kranten
kris-kras door elkaar, terwijl de andere kant van de
kamer bijna leeg is. Je vraagt je af wie dit zo heeft
bedacht, en waarom. Bij nadere inspectie is een deel
van de stapels dossiers en kranten in een onleesbare
taal geschreven, je kunt er geen wijs uit worden. Je
bukt voorover en trekt een lange, verfrommelde lijst
onder je voet vandaan. ‘Inventarislijst’ staat erop,
maar er is geen touw aan vast te knopen. Hoort die
lijst wel bij deze kamer? Lastig is ook dat er geen
goede verbinding is tussen deze kamer en de rest
van het huis: er is een klein doorgeefluik naar
sommige andere kamers, zoals de Besluitvormingskamer en de Controlekamer, maar die lijken verstopt
te zitten met nog meer papier. Het enige raam in de
kamer is afgeplakt met zwart plastic: je hoort buiten
allerlei stemmen en geluiden, en soms lijken mensen
iets te roepen, maar je kunt ze niet verstaan noch
kun je zien wat er aan de hand is. Verward loop je de
kamer weer uit, en je ziet nu pas dat er een brievenbus naast de deur zit. Volgepropt met papier en
allerlei andere troep. Je trekt de deur achter je
dicht en ziet nu pas wat er boven de deur staat:
‘De Informatiekamer’. Hmmm, denk je.

De griffie van morgen

Het inrichten van het huis van de griffie in
kamers, waarvan de Informatiekamer er één is, is
een idee van raadsgriffier Jan Dirk Pruim, die het
vlak voor zijn pensionering in een essay lanceerde.
Is bovengenoemde beschrijving van toepassing op
de Informatiekamer van de gemeente Almere? Deels
wel, denk ik, ook al ben ik ervan overtuigd dat de
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Informatiekamer er in de meeste andere gemeenten
een stuk erger uitziet. Dat is zonder meer de
verdienste van Jan Dirk Pruim: als griffier van de
gemeente Almere was hij altijd bezig om de
Informatiekamer van de griffie van Almere op orde
te krijgen. Ik denk eigenlijk dat hij het opruimen en
ordenen misschien overliet aan anderen die daar
meer gevoel voor hebben. Zelf was hij in elk geval
druk met zoeken naar inventieve en innovatieve manieren om de inrichting van de kamer te verbeteren
en ‘m te vullen met bruikbare meubels en de
nieuwste nuttige snufjes. Daarbij heeft hij altijd de
bewoners voor ogen gehad: de raadsleden die de
kamer zouden willen gebruiken. Als optimist zag hij
altijd vóór zich hoe de kamer zou kunnen worden als
deze optimaal is ingericht, en wat de raadsleden er
zouden kunnen doen als dat ooit zover zou komen.
Met die toekomstdromen wist hij anderen in huis en
in de hele gemeentestraat enthousiast voor zijn
projecten te maken. Tegelijkertijd wist (weet) hij als
geen ander hoeveel er moet gebeuren voor het een
beetje werkbaar is in de Informatiekamer. Onvermoeibaar en zonder cynisch te worden werkte hij
daaraan, ik kan er alleen maar grote bewondering
voor hebben.
Hieronder wil ik nader ingaan op de inrichting
van de Informatiekamer. Die bevat meerdere

De meeste colleges in
Nederland doen
onvoldoende hun best
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soorten informatie en de griffie speelt daarbij
steeds een andere rol. Ik werk van binnen naar
buiten, dus begin met de klassieke vorm: informatie
voorziening door het college.

1. Informatievoorziening door het college

Informatie is een essentieel ingrediënt voor de
gemeenteraad en voor elke volksvertegenwoordiging. We kennen niet voor niets artikel 69 van de
Grondwet dat stelt dat de regering het parlement
alle gevraagde informatie moet verschaffen. In de
Gemeentewet is naast deze ‘passieve informatieplicht’ ook de actieve informatieplicht van het
college van B&W expliciet verwoord. Artikelen 169
en 180 stellen dat het college van B&W en de
burgemeester de gemeenteraad alle informatie
moeten geven die de raad voor zijn werk nodig

r

heeft. Ongevraagd dus, voor alle duidelijkheid. Alle
gevraagde informatie natuurlijk ook, maar dat gaat
wat meer vanzelf.
Dit is niet de plek voor een lange verhandeling over
de vraag wanneer het college welke informatie dan
precies moet verstrekken aan de raad. Kern van het
wetsartikel is dat het college met de raadsleden moet
meedenken wat zij nodig hebben. Het college kan
niet wachten totdat de bewoners van de Informatiekamer iets vragen, maar moet altijd vooruit denken
en werken voor de raad met zijn informatiebehoefte.
Dat betekent denken vanuit de taken van de
gemeenteraad en daarvoor informatie op maat
verschaffen. Voor bijvoorbeeld de kaderstelling is dat
een goede onderbouwing van raadsvoorstellen en de
daarin geformuleerde beleidsdoelen én de gekozen
middelen en aanpak; liefst ook met alternatieven
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zodat de raad wat te kiezen heeft. Voor de controle
gaat het om informatie over de uitvoering en vooral
de maatschappelijke effecten van het beleid, op het
juiste abstractieniveau en zo overzichtelijk mogelijk
gepresenteerd.
Dat soort informatievoorziening is bepaald niet
eenvoudig en ik durf de stelling wel aan dat de
meeste colleges in Nederland hier onvoldoende hun
best voor doen. Zij hebben andere prioriteiten en
denken er soms zelfs baat bij te hebben om de raad
te weinig of juist teveel informatie te geven. Dat
hoort ook simpelweg bij het politieke spel, zeker als
het spannende dossiers betreft. In de praktijk is in
de Informatiekamer de ‘college-hoek’ vooral een
overvolle en rommelige hoek. De haast onbegrijpe
lijke manier waarop raadsvoorstellen en andere
stukken soms zijn geschreven, is in mijn beeld van
de Informatiekamer vertaald naar stukken in een
onleesbare taal.
Voor veel griffies is de vraag hoe je hier op moet
sturen. De griffie kan zelf veel doen om de informatievoorziening te verbeteren, met bijvoorbeeld
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annotaties of oplegnotities van de griffie bij raadsvoorstellen (kaderstelling) of toelichting en ondersteuning bij de behandeling van de jaarrekening
(controle). Maar het moet ook van het college komen
natuurlijk. Belangrijk hierbij is het overleg tussen
raad en college, waarin de griffie een centrale plek
heeft. De griffie in Almere speelt in dit verkeer een
proactieve rol, weet ik. Zij doet dat onder meer door
structureel en direct overleg tussen raadsadviseurs
en (de bestuursadviseurs van) de wethouders, onder
meer over voorstellen die eraan zitten te komen en
hoe die het beste aan de raad kunnen worden
voorgelegd. Mooi daaraan is dat de griffie op die
manier echt namens de raad in gesprek gaat met het
bestuur. Dat is nog een slag directer dan bijvoorbeeld via de driehoek van burgemeester, secretaris
en griffier.

2. I nformatiestromen van buitenaf: selectie,
validering, ordening en analyse

Behalve informatie van het college zijn er ook
grote informatiestromen die van buiten het
gemeentehuis op de raad af komen. Dit is de
overvolle brievenbus naast de deur van de
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Informatiekamer. Een deel van deze informatie is
ongevraagd en ongepland, denk aan brieven,
verzoeken en uitnodigingen van burgers, bedrijven,
maatschappelijke partijen, buurtverenigingen etc.
aan de raad. Een ander deel is wettelijk verplicht of
op verzoek van de raad, en daarmee ook beter
voorspelbaar, zoals bijvoorbeeld jaarstukken van
maatschappelijke organisaties en verbonden
partijen. Een goede griffier weet dat je van raads
leden – geen fulltime ambtsdragers en zonder eigen
ondersteuning - niet kunt verwachten dat ze die
stromen zelf selecteren, op waarde schatten,
ordenen en analyseren. Dat is ondoenlijk. Voor de
griffie, zelfs als die goed is bemensd, is dit al een
enorme opdracht.
Ik licht er één bijzondere stroom uit, dat is de
informatie afkomstig van en over de verbonden
partijen van de gemeente. De samenwerkingsverbanden, de NV’s en BV’s waarin de gemeente
participeert. Met name de vele gemeenschappelijke
regelingen (GR), zoals de Veiligheidsregio, de GGD,
het werkbedrijf, de Omgevingsdienst en de vele
andere GR’en. Op diverse momenten in het jaar
komen de stukken uit de P&C-cyclus van deze
partijen, zoals de kadernota, begroting, jaarrekening,
tussentijdse begrotingswijzigingen, etc. naar de
raad. Afhankelijk van de afzender en het type stuk
moet de raad er meestal ook wat mee: bespreken,
een zienswijze vaststellen, instemmen of alleen
voor kennisgeving aannemen, alles is mogelijk. Voor
veel griffies zit er niet veel anders op dan de stukken
voorzien van een raadsvoorstel zo goed mogelijk
geordend en gestroomlijnd op de agenda van
commissies en de raad te plaatsen.
Maar als er tijd en goed geschoolde menskracht
beschikbaar is op de griffie is er nog zoveel meer
mogelijk. De griffie kan dossiers van de verbonden
partijen aanleggen, door de tijd heen, zodat de
raadsleden de stukken met die van eerdere jaren
kunnen vergelijken. Voeg er uit voorgaande jaren
ook zienswijzen aan toe, alle moties, en alle gestelde
vragen aan het college en de verbonden partij zelf.
En de antwoorden natuurlijk. De griffie kan
annotaties bij de stukken schrijven, waarin
aandacht is voor de volledigheid, de kwaliteit en de
duiding van de geleverde informatie. Plaats linkjes
naar de gemeenteraden van de andere deelnemers
om hún zienswijzen en moties te zien. Zet er
verwijzingen naar andere, vergelijkbare verbonden
partijen bij – denk aan andere GGD’s of andere
Veiligheidsregio’s -, bijvoorbeeld als die betere
stukken schrijven of betere informatie beter

Klaartje Peters is
bestuurskundige en werkt
als zelfstandig
onderzoeker en publicist.
Daarnaast is ze bijzonder
hoogleraar Lokaal en
regionaal bestuur aan de
Universiteit Maastricht.
Ze is al vanaf de begintijd
actief in de wereld van
lokale rekenkamers,
momenteel als voorzitter
van de Rekenkamer Venlo.

presenteren. Misschien kunnen de griffies in de
regio zelfs zorgen voor een interactieve regionale
website, waar de raadsleden met elkaar in gesprek
kunnen. Ook landelijke onderzoeken en rekenkameronderzoeken van de eigen rekenkamer of elders uit
het land kunnen nuttige achtergrondinformatie voor
de raadsleden verschaffen. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. Maar vergis je niet, het is echt veel werk.
Een essentiële voorwaarde voor het goed ordenen
en beschikbaar maken van de informatiestromen
voor de raad is een goed raadsinformatiesysteem
(RIS). Op dat punt is er in het Nederlandse lokaal
bestuur echt een wereld te winnen. De veredelde
vergadersystemen die in het lokaal bestuur doorgaan voor een informatiesysteem zijn vanaf dag één
dat ik het lokaal bestuur binnenstapte één van mijn
grootste verbazingen en ergernissen geweest. Wie
kan daarmee zijn controlewerk uitvoeren? Geen
gestructureerde dossiers, geen fatsoenlijke zoek
systemen, het is echt onbegrijpelijk slecht. En dat
terwijl er bij de Tweede Kamer en zeker de Eerste
Kamer zoveel betere systemen te zien zijn; niet
perfect, zeker niet, maar zoveel beter. Waarom kan
dat op lokaal niveau niet ook? Daarbij wringt het dat
in alle gemeenten die ik ken het raadsinformatie
systeem los staat van de gemeentelijke informatiesystemen. Bij de invoering van het dualisme zijn de
griffies hun eigen informatiepad opgegaan - of
opgestuurd - en dat is een ernstige vergissing
geweest volgens mij. Toen de digitalisering toesloeg,
was de raad qua informatiestromen volledig
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afgescheiden van de rest van de gemeente. Nu is het
zeker niet zo dat het in de meeste gemeentelijke
organisaties qua dossiervorming, registratie en
archivering wel op rolletjes loopt, maar deze kloof
maakt de zaak nog erger.

3. A ctieve informatievergaring buiten
het gemeentehuis

Een derde soort informatie die je in de Informatiekamer voor de raadsleden beschikbaar zou willen
maken, moet actief buiten het gemeentehuis worden
gezocht. Maar de meeste griffies komen hier niet of
nauwelijks aan toe, vandaar de lege hoeken in de
Informatiekamer. Ook het afgeplakte raam met de
moeilijk verstaanbare
geluiden is tekenend: er
gebeurt van alles buiten het
gemeentehuis, maar dat
wordt niet op een systematische manier in informatie
voor de raad omgezet.
Natuurlijk hebben raadsleden
en partijen hun eigen kanalen
naar burgers en andere
partijen buiten de deur. Als
volksvertegenwoordigers
brengen zij die signalen de
raad in. Maar er is ook behoefte aan informatie voor de raad als geheel, om beter
zicht te krijgen op ontwikkelingen en problemen die
je als raadslid zelf niet geheel kunt overzien of
duiden.

andere vormen van direct contact tussen raad en
inwoners, om de raad de gelegenheid te geven in
korte tijd inzicht te krijgen in de problemen of
resultaten op een bepaald beleidsdossier. Een ander
voorbeeld is de online monitoring en het online
issuemanagement door sommige griffies in het land,
waarbij ten behoeve van de raad de online media
worden gevolgd én voor specifieke issues wordt
onderzocht hoe de inwoners erover denken.
Van belang is hierbij om, net als het college dat
moet, te denken vanuit de taken van de raad. Voor
hun agenderende taak bijvoorbeeld, moeten
raadsleden weten wat er speelt in de gemeente en de
regio, liefst voordat het
college met een voorstel
komt. Voor goede controle
moeten raadsleden weten
hoe de uitvoering van
beleid in de praktijk
uitpakt, waar het goed gaat
en waar de gaten vallen.
Dat laatste helpt hen ook
weer bij het stellen van
betere kaders. Hiervoor
zijn dus de verbindingen en
deuren tussen enerzijds de
Informatiekamer en
anderzijds de Controlekamer en de Besluitvormingskamer hard nodig.

Elk raadslid dat anno
2021 zijn ambt serieus
neemt, ontkomt niet
aan het gebruik alle
soorten informatie

Ik denk als onderzoeker hierbij natuurlijk aan
onderzoeksinformatie, van wat voor aard dan ook.
De raad kan budget beschikbaar stellen voor alle
soorten onderzoek die hij nodig vindt, tot en met
raadsenquêtes aan toe. Uit eerder onderzoek naar
het functioneren van gemeenteraden weet ik dat de
griffie van Almere onderzoekscapaciteit van de
afdeling Onderzoek en Statistiek inhuurt om soms
ten behoeve van de raad onderzoek te doen. Dat kan
informatie zijn die de controlerende taak vergemakkelijkt of bijvoorbeeld een second opinion bij een
raadsvoorstel.
Maar het binnenhalen van informatie kan veel
breder zijn dan dat. Het inhoudelijk ondersteunen
van werkgroepen bijvoorbeeld, of zoals in Almere
het project Publiek verantwoorden. Dat vergt een
gerichte zoektocht naar relevante informatie bij
maatschappelijke organisaties of andere partijen,
om die gestructureerd en gevalideerd aan de raad te
presenteren. Ook hoorzittingen organiseren, of
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Tot slot

Méér nog dan ze nu doen, zouden griffies moeten
nadenken over de verschillende typen raadsleden
als het gaat om informatiegebruik en informatiebehoeften, en ook over manieren om die verschillende
raadsleden enthousiast te krijgen voor een beter
gebruik van informatie. Natuurlijk, ik ken ze ook, de
raadsleden die het allemaal niet nodig vinden, die
het allemaal zelf wel uitzoeken of die gewoon niet
teveel informatie willen of kunnen verwerken. Maar
elk raadslid dat anno 2021 zijn ambt serieus neemt,
ontkomt er niet aan om gebruik te maken van elk
van de genoemde soorten informatie. Ze zijn
allemaal inwoners van het huis en de Informatie
kamer, en als die kamer beter is georganiseerd en
ingericht, zullen zij er meer tijd willen doorbrengen.
Dan zullen ze nét dat slagje meer informatie
gebruiken, en zodoende de kwaliteit van hun werk
versterken. Ik vertrouw erop dat het onvermoeibare
voorwerk van Jan Dirk Pruim bij het verbouwen en
herinrichten van het huis van de griffie van morgen
gewoon wordt voortgezet, in Almere en elders in het
lokaal bestuur.

Column

Ongeschreven
regels

E

en goede gemeenteraad heeft geen reglement. Nou ja twee kantjes in
de hangmap Ongelezen Stukken. Ook de gemeentewet leest niemand.
Waarom zou je, want als er een lastig probleem is - Wat doe je bij
staken van de stemmen? - dan vraag je dat aan je griffier. Een goede
raad stopt met vergaderen om 23.00 uur als afgesproken is om
dan te stoppen. Morgen weer een dag. Het moet wel leuk blijven.
Het is opvallend dat ieder raadslid voorzitter blijkt te kunnen zijn.
Allemaal lukt het ze, ervaren of niet, om af te sluiten als het de
afgesproken tijd is.

Een goede raad accepteert elke beslissing van de voorzitter die over de
gang van zaken gaat. Achteraf wordt gesputterd, achteraf wordt gecorri
geerd, maar niet tijdens de vergadering. Want een goede raad is graag alleen
met inhoudelijke keuzes bezig, niet met procedures. De vorm regelen is
vervelend corvee. Daar heb je personeel voor als de griffie, en tijdelijke rollen
van raadsleden als voorzitter. Raadsleden doen wat anders. Die kiezen tussen
meer geld naar fietspaden en minder naar de Bijzondere Bijstand.
Geen spelregels? Natuurlijk zijn er spelregels. Er zijn ongeschreven spelregels.
Die kun je veranderen wanneer je wilt. Door wie? Door die vijf presidiumleden
en door de fractievoorzitters. Heel zelden willen die dat afzegenen met een
eigen raadsvoorstel, maar als regel is de mondelinge afspraak: ‘Zo doen we
het voortaan’ voldoende. Een ongeschreven spelregel is bijvoorbeeld ‘Geen
spreektijden per fractie’. Een oeverloos babbelend raadslid wordt namelijk
gewoon afgekapt door de voorzitter. Grote of kleine fractie maakt dan niet uit,
want oeverloos babbelen kent geen kleur. Daar is geen spelregel voor nodig,
want de voorzitter heeft altijd gelijk, tijdens de vergadering. En dat is een
ongeschreven spelregel.
Toch kan de raad spreektijden willen. Dan leggen ze dat voor aan het presidium
of aan de gezamenlijke fractievoorzitters. Beslist die vergadering democra
tisch met meerderheid van zetels? Nee, dat is nergens voor nodig omdat het
niet belangrijk genoeg is. Het gaat namelijk om omgangsvormen, procedures
dus. Dan is stemmenmacht overdreven. Het gaat om overtuiging, om wijsheid,
om gezag, en om functies en rollen die je afgesproken hebt. En het gaat om
geven en nemen, zoals dat al 500 jaar gaat in Nederland.
Manieren van werken regelen als presidium, als fractievoorzitter, het is
gewoon vervelend werk. Onderhuids is het wel belangrijk werk. Want het is
cultuurbepalend, het is sfeer bepalend. Het zorgt dat raadsleden kunnen
schitteren met hun standpunten, hun vlammende betoog, hun studieuze
kennis. Het zorgt dat ze domme dingen kunnen doen en verkeerde grappen
kunnen maken. Dat ze irritant of charmant kunnen zijn. Dat ze kunnen praten
zoals ze gebekt zijn, ook als ze niet doorgeleerd hebben voor professor.

Nico van Duijn was raadslid
in Almere van 2002 tot 2018.

Ongeschreven regels die je elk moment kunt veranderen, dat levert een goede
raad op. Die het oneens is. En toch besluiten neemt. Voor de stad.
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De burgemeester
sleutelt aan
de cultuur
54 | Goede raad magazine

Interview

“G

riffier Jan Dirk en ik dachten én
denken over het dualisme heel
anders. Het wordt algemeen
beschouwd als het begin van een periode,
maar voor mij was het een afsluiting.
Er was best al wel een duale manier van
werken in tal van steden, maar in Almere
begon het toen pas. Ik weet alleen niet of
het duale systeem wel de beste oplossing
is. Ik zie het namelijk niet.”

mooiste wat je kan overkomen. Iedereen
wint íets. Het betekent ook dat je weet dat
jouw mening nooit de enige juiste mening
kán zijn. Je weet ook dat beloftes van jou
en andere partijen in feite niet kunnen
bestaan. Maar het probleem is dat partijen
geneigd zijn hun eigen verlies te accentueren. Zo zijn ze bezig met de ander. Dat
drijft ons uit elkaar. Geef toe dat je niet
alles binnen haalt en blijf bij jezelf.”

Annemarie Jorritsma zet aan het begin
van het gesprek meteen de toon. Ze
antwoordde op de vraag over hoe ze
terugkijkt op de Almeerse invulling van
Wet Dualisering en de Politieke Markt.
“Dualisering mag niet betekenen dat je uit
elkaar groeit omdat gedacht wordt dat je
niets meer met elkaar te maken hebt. Of
dat je een sfeertje krijgt, waarbij wethouders ‘even’ op belet bij een fractie mogen
komen. De afstand tussen fracties en
(hun) collegeleden is nu denk ik te groot
geworden. Het is in elk geval niet gelukt
om raden meer op hoofdlijnen te laten
werken. Echt niet. Ik zie dat raden zich
overal volop met details blijven bemoeien.
Dat kan best een effect zijn van de grotere
afstand tussen college en fracties. Ook niet
gelukt is de bedoeling om in de raad door
verschillende partijen meer samen te gaan
doen. Nee, er is juist meer frictie ontstaan.
Dat komt omdat er steeds meer partijen
helemaal niet ‘van het compromis’ zijn.
Tuurlijk. Die willen de samenwerking
helemaal niet. Dus dan ben je haast wel
gedwongen om in coalitieverbanden te
blijven werken.”

“Ik vind de roep om kleine regeerakkoorden, alleen op hoofdlijnen, helemaal geen
goed idee. Ik hou wel van een heel groot
strak akkoord. Grote akkoorden vragen
om de meeste compromissen, want je
moet met veel kleinere partijen samenwerken. Omdat de meerderheden steeds
kleiner worden.”

Zijn minderheidscolleges dan misschien
een oplossing? Waarin colleges en raden
worden gedwongen om samen op zoek te
gaan naar brede meerderheden?

“Welnee, dat werkt ook niet. De flanken
zullen blijven tegenwerken. Alle partijen
die populistisch zijn, licht of zwaar,
kunnen zich namelijk niet profileren
met een compromis. Dat is voor hen een
heilloze weg. Ik ben bijna vijftig jaar
getrouwd, dan weet je, dat gaat alleen als
je compromissen kunt sluiten. Dat moet je
dus als raad ook willen. Mijn ervaring is;
het sluiten van een compromis is het

“Maar een klein regeerakkoord is geen
oplossing. In wezen is een tekort aan
samenwerking niet in een structuur op
te lossen. Dit gaat namelijk meer over
cultuur. Het systeem van de Politieke
Markt, zoals het door Jan Dirk is opgezet,
schept de ruimte daarvoor wel. De raad
heeft veel meer de aandacht voor de
inwoner in het hoofd gekregen. De
inwoner heeft veel meer een plaats in de
agenda gekregen. Niet dat het storm loopt,
want natuurlijk komt het gros van de
mensen alleen als er iets op de agenda
staat dat hen persoonlijk aangaat. Dus
de meesten zie je niet.”
“Raadsleden moeten meer het stadhuis
uit. Ze besteden te veel tijd aan de fractie
en aan raadsvergaderingen. Wat is dat
toch? Ze moeten vooral vertegenwoordigen.
Dat is ook veel leuker. Raadsleden moeten
zich realiseren dat zij een unieke rol
hebben om inwoners een stapje verder te
helpen. De burger moet wel eerst de weg
naar de gemeente vinden. Maar als dat niet
lukt, dan naar de raad. Zo zou het op de site
van de gemeente moeten staan. Klaar. Het
raadslid is de brug tussen stad en stadhuis.”

Hoe krijgen we de raad uit de
vergaderingen en in de stad?

“Het belangrijkste is dat de raad goede
raadsstukken krijgt. Het moet niet nodig
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zijn dat ze zestig pagina’s moeten lezen.
Je moet op pagina één al kunnen lezen
wat de bedoeling is. Die jaarlijkse prijs in
Almere, de Raadspen voor het best
geschreven raadsvoorstel, is dus hartstikke zinvol. Het stimuleert ambtenaren zó te
schrijven dat niet alleen het raadslid, maar
ook de burger het kan begrijpen. Raads
leden denken vaak dat vergaderen en
besluiten het belangrijkste werk is.
Maar de ombudsfunctie van het raadslid
hoort ERBIJ. Het vertegenwoordigen is
misschien wel het belangrijkste. Bij de
meeste events in de stad horen raadsleden
aanwezig te zijn. Ik vraag mij af of ik ze
zoveel nog wel zie. Nou ja, nu even niet met
Covid, maar ook vóór die tijd. Hebben ze er
tijd voor? Nemen ze er tijd voor? Dat zou je
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als fractie moeten organiseren, dat er
altijd iemand is als er wat in de stad
gebeurt. Ze heten toch volksvertegenwoordiger? Dan moet je ook regelmatig je
oor te luisteren leggen bij ‘het volk’.”

Hebben ze daar tijd voor?

“Nou nee, vaak niet. Door die stukken en
de vergaderlust. Ja, dat is lastig. Ze zijn ook
druk, de meesten hebben een volle baan,
doen het raadswerk erbij. Dus het kan
bijna niet. Dat er steeds meer kleine
fracties komen is een ontwikkeling die
haaks staat op de noodzaak meer vertegenwoordiger te zijn. Maar we moeten dit
gewoon beter organiseren. En ze moeten
zelf keuzes maken wat wel te doen en wat
niet. Ik zei het al, dat is dus toch op

hoofdlijnen werken. Beroepsraadsleden is
geen goede oplossing, de raad van burgers
goed in stelling brengen is dat wel. Kort
samengevat: duidelijke raadsstukken, op
hoofdlijnen beoordelen en je college
vertrouwen.”

O, waar komt die ineens vandaan: het
college vertrouwen?

“Natuurlijk, waarom niet? Wantrouwen
kost ontzettend veel tijd. En er is meestal
geen reden voor. Voorwaarde is natuurlijk
wel dat het college het zelf goed doet. Goed
voorbereiden. Zodat, als het naar de raad
gaat, er beoordeeld kan worden. In de fase
daarvóór ga je met het volk aan de gang, de
wijk in. Je moet als college zelf al weten
wat de inwoner wil.” Er verschijnt een

Interview

glimlach. “Ik kan mij nog herinneren dat
we in mijn tijd met partytentjes bij de
supermarkt stonden. Ja, en mét raads
leden erbij hè. Ja, dan gaat zo’n onderwerp
daarna in de raad als een mes door de
boter. Maar ja, een college kan ook z’n
eigen weerstand organiseren.”

Dan ligt de rol om de raad goed in stelling
te brengen dus bij het college?

“Ja. En vooral bij de burgemeester. Die
moet daar een rol nemen om de kwaliteit
van de raadsstukken hoog te krijgen. Kijk,
een wethouder is té ‘willing’ om alles te
vertellen, die heeft vaak zoiets van ‘kijk
mij eens’. Niet handig, want dan lok je de
detailbemoeienis zelf uit. En dan heb je
ook nog eens raadsleden die op actuele
nieuwsberichten meteen de publiciteit
zoeken. Opboksen tegen de wethouder.
Dat moet je vóór zijn. Daar kan een
burgemeester heel veel betekenen. Wat ik
deed, ik neem aan dat Franc het ook doet,
was wat in het college speelt naar de raad
brengen en andersom. Dus in het college
de raad beschermen en in de raad het
college beschermen. Dat is dus sleutelen
aan de cultuur.”
De waardering
voor raadsleden
schiet in de
samenleving nog
wel eens te kort.
Hoe vinden we het
nieuwe raadslid? Er
zijn veel mensen die
bij organisaties in
een raad van
toezicht gaan zitten.

minder leuk uit. Ik denk dat het komt door
een nog niet gedeelde cultuur in onze stad.
Het is mooi dat we hier geen oude tradities
hebben, dan hoef je ze ook niet af te
werpen. Maar gedeelde roots hebben we
hier ook niet. Als daar geen rekening mee
hoeft te houden gaat het er soms wat heftig
aan toe. Blijft de vraag hoe je betrokkenheid bij een politieke partij organiseert.
Ik denk, misschien, als je meer je fractieactiviteiten laat zien als partij-activiteiten,

dat inwoners die betrokkenheid beter zien.
Maar ook andersom. Nodig voor bijeenkomsten niet alleen je leden uit, maar ook
belangstellenden.”

Griffier Jan Dirk Pruim schreef kort
geleden een essay waarin hij opriep om te
zoeken naar ruimte voor de raad. Waar is
die nieuwe ruimte?
“Buiten. Daar hadden we het al over; ze
moeten het stadhuis uit.”

Het sluiten van een
compromis is het mooiste
wat je kan overkomen

Waarom komen zij niet naar de
gemeenteraad?

“Mijn eigen partij heeft een mooie
aanwas van nieuwe leden, maar ik snap
wat je bedoelt. Het is een taak van
burgemeester en wethouders om de raad
op het paard te hijsen. Zij moeten het
respect laten zien en daardoor aankweken
voor de mensen die het raadswerk willen
doen. Raadsleden mogen trouwens ook
wat meer respect voor zichzelf hebben en
voor elkaar. Beraadslagingen zien er soms
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Een goede griffier
moet zijn raad op
het platform krijgen.
Hoe dan ook.

Dus we moeten tegen de raadsleden
zeggen: ga naar buiten?

“Dat kan. Maar volgens mij is de griffie
hier aan zet. Zij moeten kijken wat er op
de langer termijn agenda staat. En dan de
voorbereidingsbijeenkomsten gewoon op
locatie doen. We doen in Almere toch al
Buitenmarkten? Maar ook de raadsleden
erop wijzen: let op, dat en dat komt eraan.
Moet je niet eens daar-en-daar of met
die-en-die gaat praten.”

Dit vraagt vakmanschap van raadsleden
en een gedegen voorbereiding. Hoe kijkt
u aan tegen de Almeerse traditie van het
leren en studiedagen?

“Jan Dirk zei altijd: “We hebben hier iets
ontwikkeld, maar het is niet het eind
station.” We keken daarom naar andere
gemeenten die de Politieke Markt van ons
overnamen, maar nieuwe elementen
bedachten! Zien wat wij daarmee weer
konden. Want als bedenker heb je wel last
van de remmende voorsprong. Er zijn
intussen vast gemeenten die het beter
doen dan wij. Eigenlijk zouden we naar
Milton Keynes moeten, daar kunnen
raadsleden veel van leren, over de
constituencies (kiesdistricten, red.).
Zouden wij ook niet meer op raadsniveau
naar een wijkenvertegenwoordiging
moeten denken? Dat is interessant. Aan
de andere kant, wijken in Engeland zijn
veel homogener dan hier. Hier is alles
veel diverser. Lastig.”
“Maar hoe dan ook. Ik heb het meeste
geleerd van anderen, niet van mijzelf. Je
moet af en toe buiten gaan kijken. Ja, dat
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kost wat, maar het levert zoveel meer op.
En het hoeft niet duur, het hoeft niet ver
weg. Van de omringende landen kunnen
we al zoveel leren. Maar als je het niet doet,
doe je jezelf en de stad tekort. Trouwens,
mensen doen het zelf ook, de burgers. Die
begrijpen dat echt wel. Laat zien wat je
doet en leg uit waarom. Maar we kunnen
ons gelukkig prijzen dat wij hier elk jaar
de studiedagen doen. Andere raden kijken
daar verbaasd naar.”

Daarvoor moet je wel een kwalitatief
goede griffie hebben en een van
voldoende omvang. Wat is de minimale
ondersteuning die de raad nodig heeft, en
wat is goed?

“We hebben hier een best wel vette
griffie. De Almeerse raad kan heel
tevreden zijn. Ik vind wel dat raadsleden
voor de inhoud meer moeten kunnen
leunen op de ambtenaren in het stadhuis.
De griffie is daarbij tussenpersoon.
Landelijk gebeurt dat ook. Er is een
landelijke amendementenafdeling die
samenwerkt met de wetgevingsjuristen
van het ministerie zelf. Je moet beslist
niet willen dat de griffie het werk van het
stadhuis kopieert en een soort verlengde
wordt van de wethouder.”
“Er moeten genoeg raadsadviseurs zijn.
En goeie. In sommige gemeenten worden
mindere ambtenaren naar de griffie
verbannen. Bij ons is het eerder andersom.
Jan Dirk zei altijd: “de beste ambtenaren
moeten voor de raad werken.” Hij is zelf
van het niveau van een gemeentesecretaris,
of eigenlijk hoger. Dat zou elke raad
zichzelf moeten gunnen. Zo’n griffier heeft
eigenstandige interactie met de gemeentesecretaris, de burgemeester en andere

ambtenaren. Zo’n griffier levert spanningen op, ja, maar dat is goed.”

Zoals bijvoorbeeld toen hij een open brief
stuurde toen we aan de Floriade
begonnen?

“Haha. Ik denk, als hij dat niet gedaan
had, dat het geen goede griffier was. Hij
moet zijn raad op het platform krijgen.
Hoe dan ook. En dan zal het af en toe
moeten schuren. Hij is er namelijk voor de
raad. Hij doet dat niet zomaar. Het moet
wel ergens voor zijn en ergens toe leiden.
Niet alleen voor het profileren. En een
college zal dan wel eens niet zo blij zijn,
maar dat is dan maar zo.”

Helpt het ook als de raad uit zijn eigen
midden een voorzitter kiest, niet de
burgemeester. Ook een idee van Jan Dirk.

“O nee, daar ben ik tegen. Dan is er in
de gemeente niemand meer die de raad
beschermt. Dan raakt de raad totaal
losgeweekt van college, ambtenaren en van
iedereen. Nee hoor. Ik heb mijzelf altijd
beschouwd als iemand die het altijd voor
de raad opneemt. Juist het duale van de
burgemeester is mooi. De verdediging
beide kanten op. En nu al die wethouders al
zo losgezongen zijn van hun fracties, is die
rol extra hard nodig. Plus: dan komen er
dus twee bazen in de stad: de burgemeester
en de raad. Nee, dat zie ik niet zitten. Dat
ben ik dus helemaal met hem oneens. “
“Ah, Jan Dirk, altijd met die nieuwe
ideeën. Helemaal top. Als hij weer wat
bedacht had, zei ik: ‘gewoon doen’. En dan
probeerden we dat. We hebben het erg
leuk samen gehad. Er waren best lastige
periodes, maar hij was altijd positief.”

Ik heb het meeste geleerd van
anderen, niet van mijzelf. Je moet
af en toe buiten gaan kijken.

Interview

Annemarie Jorritsma was minister
van Verkeer en Waterstaat, minister
van Economische Zaken, vice premier
en voorzitter van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Ze is thans
lid van de Eerste Kamer. Van 2003 tot
in 2015 was ze burgemeester in
Almere. Na invoering van de Wet
dualisering gemeentebestuur (2002)
stond zij samen met griffier Jan Dirk
Pruim aan de wieg van de wekelijkse
Politieke Markt van Almere.
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Een strategische
griffier pakt
de ruimte!
Aan de basis voor een goede ondersteuning van de raad,
staat een goed, landelijk vastgesteld functieprofiel van de
griffier. Zodat élke gemeente beschikt over een griffier die
het vak beheerst. Een griffier die meebeweegt met een
sterk veranderende samenleving. Een griffier van de
toekomst die een strategische invulling geeft aan zijn/
haar rol, verbindend optreedt en krachtig persoonlijk
leiderschap toont. Onomstreden onderdelen van het
functieprofiel. Daarvoor moet wel wat gebeuren. Het is
niet genoeg om vast te leggen in een profiel wat vereist
is. Er is méér nodig.
Renée Wiggers over dat raden moeten investeren in hun ondersteuning
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Goede mensen

H

et bewustzijn van griffiers van de noodzaak
tot continu leren en ontwikkelen bijvoorbeeld,
omdat eisen in hoog tempo veranderen.
Griffiers die proactief hun rol oppakken en ruimte
nemen. En, niet in de laatste plaats, voldoende
capaciteit en kwaliteit in de griffie om goede
ondersteuning van de gemeenteraad te kunnen
waarmaken.
Ik zeg het de Almeerse griffier Jan Dirk Pruim
na: “ons werk is nog lang niet af.” Het kan en mag
zich niet beperken tot het organiseren van vergaderingen ten dienste van de besluitvorming. Raden en
Staten hebben recht op een griffier die “doorlopend
duwt en trekt”. En “Het is onze taak om diensten en
producten te ontwikkelen waar niemand om vroeg
en die spoedig door niemand gemist kunnen
worden”. Zo is het, daar heeft iedere gemeente recht
op. In een sterk veranderende context een flinke
opgave voor griffiers. Tevreden achterover leunen
omdat de raad immers tevreden is, is geen optie.
Wij, griffiers, zullen meer dan ooit leiderschap
moeten tonen om onze raden te faciliteren en
positioneren. Wij kúnnen dat ook, getuige de wijze
waarop alle collega’s in staat zijn geweest tijdens
de coronapandemie besluitvorming te organiseren
en faciliteren. “Een prestatie van formaat”, zoals
Minister Ollongren zei.

Welke ontwikkelingen beïnvloeden het vak?

Om de kennis en vaardigheden te bepalen die
in de toekomst nóg belangrijker worden, zijn in
opdracht van de Vereniging van Griffiers de

relevante externe ontwikkelingen geanalyseerd
die hierop van invloed zijn. Ik noem ze hier:
•

•

•

•
•

•

•

Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker. Er is sprake van een complex veld van
stakeholders.
Deze tijd wordt gekenmerkt door een toenemende
stroom en mix van informatie. Informatie
verandert voortdurend en veroudert binnen
iedere denkbare formele bewaartermijn.
Tegelijkertijd vraagt de maatschappij steeds
nadrukkelijker om een geloofwaardige en
innovatieve lokale overheid.
Digitalisering en techniek zorgen voor versnelling, maar hoe zet je het in? Het lijkt soms een
onevenwichtige groeispurt: preventief sturen
met behulp van data-science versus privacy en
wetgeving.
Politiek en bestuur liggen steeds meer onder
een maatschappelijk vergrootglas.
Van een verzorgingsstaat veranderen we in
een zelf-organiserende economie en samen
leving. Effecten daarvan zien we onder meer
terug in de wens van inwoners om écht gezien
te worden en als individu behandeld te worden.
Het politieke heeft zich de afgelopen jaren ook
verplaatst naar maatschappelijk netwerken.
In netwerken voltrekken zich samenwerkingsen onderhandelingsprocessen.
Er is een toegenomen politieke diversiteit die
het belang benadrukt van de onafhankelijke
positie van de griffier.
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•

•

•

•

Inwoners zijn mondiger geworden. Zij weten
steeds beter voor hun eigen belangen op te
komen en gaan sneller op hun strepen staan als
hun rechten worden geschonden.
Er is sprake van veranderende klantwensen: er is
een roep om en inzet van (burger)participatie in
het lokale democratische proces.
Sinds 2015 zijn belangrijke overheidstaken
gedecentraliseerd en overgedragen aan de
gemeenten.
Werken op afstand vraagt om het vergroten van digitale bekwaamheid en het onder
steunen van sociale verbinding.

De driehoek van
burgemeester,
gemeentesecretaris en
griffier kan een baken
van continuïteit zijn

En in het lokaal bestuur tenslotte is sprake
van een snellere doorstroming van mensen:
raadsleden houden het vaak na één periode voor
gezien en wethouders vallen sneller door de
grotere politiek complexiteit.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol
van de griffier?

Deze ontwikkelingen hebben invloed op het werk
van alle spelers in het lokaal bestuur. De rol van de
burgemeester en de wethouders verandert. Maar
ook van ambtenaren die in het krachtenveld tussen
college, raad en inwoners hun werk moeten doen. De
gemeenteraad is daardoor steeds op zoek naar zijn
rolinvulling. Meer volksvertegenwoordigend? Meer
controlerend als een Raad van Toezicht? Meer als
ontwerper van het proces aan de voorkant? Daar
doet zich ook een mogelijk tegenstrijdige ontwikkeling voor. Deze is enerzijds top-down als het gaat om
toezichtstaken, waarbij de raad op afstand wordt
geplaatst. Anderzijds bottom-up, bij beleidsontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en
energie. Dit vraagt van de gemeente een visie op hoe
we de lokale democratie willen invullen en wie daar

62 | Goede raad magazine

welke rol bij heeft. De driehoek van burgemeester,
gemeentesecretaris en griffier kan daarin een baken
van continuïteit zijn. De griffier moet in deze
driehoek in staat zijn de belangen van de raad in te
brengen en visie te ontwikkelen. Het is evident dat
een gelijkwaardige positie van griffier en gemeentesecretaris daarvoor een voorwaarde is. Het was een
belangrijk uitgangspunt bij onze lobby rond
het vastleggen van een landelijk functieprofiel en de
functiewaardering van de griffier.

Tegenwicht

De griffier moet de ruimte krijgen (of maken!) als
professionele adviseur om de raad te helpen zijn rol
als volwaardige volksvertegenwoordiging in ons
democratische rechtssysteem te vervullen.
Daarbij past de griffier ook een rol in het spel tussen
inwoners en de gemeenteraad, zodat de belangen
van alle inwoners bij de raad in beeld blijven. Ons
systeem van checks and balances vraagt erom dat
aan colleges een krachtig tegenwicht wordt geboden.
Het is aan de gemeenteraden om dit tegenwicht te
vormen, daarbij ondersteund door hun krachtige
griffier. En het gaat er daarbij niet om de colleges
dwars te zitten, maar om bij te dragen aan een
zorgvuldige afweging van belangen van alle
inwoners.
Kortom, een griffier van de toekomst die een
strategische invulling geeft aan zijn/haar rol,
verbindend optreedt en krachtig persoonlijk
leiderschap toont. Elementen die we ook terugvinden
in het functieprofiel van griffiers zoals de Raads
ledenvereniging en de Vereniging van Griffiers
hebben vastgesteld. Zodat iedereen weet wat van
de griffier mag worden verwacht.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de
kennis en vaardigheden van de griffier?

Gezien de ontwikkelingen zijn er meer en
andere vaardigheden van griffiers nodig. De vraag
naar mensgerichte, interpersoonlijke vaardigheden
voor griffiers wordt steeds groter, gezien de
noodzaak om meer samen te werken met meer
partijen en de behoefte aan participatie van inwoners. Zoals gezegd, ontwikkelingen volgen elkaar in
een snel tempo op, net als de informatievoorziening
en de snelheid waarmee daarop gehandeld moet
worden. De griffier moet van steeds meer zaken
verstand hebben. En op een hoger abstractieniveau.
Gevraagd wordt om een griffier die de volgende
competenties, nog meer dan nu, beheerst:
• Een griffier die richting kan geven in de turbulente
omgeving van het publieke domein,
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innovatieve wijzen van omgaan met deze ontwikkelingen. En uiteraard zullen we doorgaan met het
aanbieden van coaching en intervisie. De door de
Vereniging gemaakte ontwikkelscan (gericht op te
ontwikkelen competenties) met een op maat
gemaakt opleidingsaanbod zijn in dit verband ook
prima instrumenten!

Renée Wiggers is griffier
van Provinciale Staten van
Overijssel en voorzitter
van de Vereniging van
Griffiers.

•
•
•
•

die over persoonlijke overtuigingskracht
beschikt,
die verbindingen kan leggen,
die een externe oriëntatie (en visie) heeft,
en die coachend kan optreden, zowel in het
eigen team als richting raad en inwoners.

Blijven leren

Maar er is meer nodig, vastleggen in een functieprofiel wat van een griffier verwacht mag worden, is
niet voldoende. Uit het recente onderzoek van
Berenschot blijkt dat griffiers gemiddeld scoren op
alle competenties. Maar aan onder meer de
competenties samenwerken en omgevingsbewustzijn kan en moet nog stevig gewerkt worden. En
laten dát nou juist de competenties zijn die steeds
belangrijker worden. Onze vereniging zal daarom
ook stevig inzetten op kennis- en vaardigheidsontwikkeling van juist deze competenties. Daarbij denken we aan trainingen die zich richten op vaardigheden zoals het effectiever communiceren,
oog hebben voor groepsprocessen en inzicht
verwerven in de eigen positie in de samenwerking.
Maar ook het delen van relevante maatschappelijke
ontwikkelingen en ervaringen van collega’s met

Continu leren begint bij de griffier zelf. Niet alleen
om de belangrijke competenties die vereist worden
van een strategische griffier (verder) te ontwikkelen.
Maar ook omdat het vak zich verder ontwikkelt en
maatschappelijke ontwikkelingen en technologie
dat vereisen. Er is zeker op het gebied van digitalisering en informatievoorziening nog veel te leren voor
griffiers!
Samen met de Raadsledenvereniging ondersteunen
wij de werkgeverscommissies van raden, die tenslotte
als formele werkgever opereren, met trainingen en
informatie. Zij moeten in functionerings- en
beoordelingsgesprekken immers hun griffier
beoordelen op de vereiste (!) strategische kwaliteiten
en competenties en hun griffier stimuleren deze
verder te ontwikkelen.

Capaciteit en kwaliteit in iedere griffie

En als de griffier dan de kennis en vaardigheden
in voldoende mate beheerst, is het essentieel
dat zij er niet alleen voor staat. Zoals ik namens
de Vereniging van Griffiers steeds propageer, een
griffie is geen één- of tweemanszaak! Een griffie
moet beschikken over voldoende capaciteit en
kwaliteit. Wij bepleiten al enkele jaren normstelling
op dit punt. Naast de griffier zal er tenminste
administratieve, logistieke en adviserende des
kundigheid (ook op het gebied van de informatievoorziening en digitalisering) in de griffie aanwezig
moeten zijn. Dat staat los van de mogelijkheden om
samen te werken met andere griffies of ambtelijke
bijstand vanuit de organisatie. Het rapport dat
onlangs van de Raad voor het Openbaar Bestuur
over de ondersteuning van raden en Staten,
onderschrijft ons pleidooi. Raden moeten meer
investeren in hun ondersteuning.

Tot slot

Een griffie is geen
één- of tweemanszaak

De lokale democratie verdient een goede ondersteuning. Daarbij spelen wij als griffiers een cruciale
rol. Het vraagt van ons initiatief, de bereidheid ons
in te zetten voor een stevige griffie en de durf de
grenzen van ons werkveld op te zoeken. En vooral
ook om tijd vrij te maken voor onszelf om te leren
en te ontwikkelen. Dit alles onder het motto:
de strategische griffier pakt de ruimte!
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Raadsleden
gezocht

Bewakers van de rechtsstaat
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Waarom zou u gemeenteraadslid willen worden? Of negatief gesteld: wat weerhoudt
u ervan om zich te kandideren voor een plek in de nieuwe gemeenteraad? Wilt u
zich in onze geïndividualiseerde samenleving niet voor een periode van vier jaar
verbinden aan het lidmaatschap van het hoogste bestuursorgaan in de gemeente?
Of vindt u het gewoon onbelangrijk om actief te zijn in de gemeenteraad?
Mr. Henk Bouwmans over wie raadslid wil worden

V

lak voor zijn pensionering in april publiceerde
de landelijk vermaarde griffier van Almere,
Jan Dirk Pruim, een essay met de titel: ‘De
griffie van morgen: Ruimtemakers gezocht’. Pruim
plaveidt daarin de weg om de ondersteuning van
raadsleden verder te professionaliseren. Echter,
betere en ruimere ondersteuning van de raad is
slechts een randvoorwaarde om het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken. Over wat er nodig
is om het ambt – ik zou het raadslidmaatschap geen
vak willen noemen – meer status en aanzien te
geven, doe ik in deze bijdrage enkele voorzetten.
De centrale vraag is, kort gesteld: wat is er nodig dat
meer inwoners raadslid willen worden.

Interesse

Er steeds minder interesse is in het raadslidmaatschap. Dat is het beeld. Het is dus steeds moeilijker
om voldoende kandidaten te vinden. Enige relativering is echter op zijn plaats. Er waren er bij de
raadsverkiezingen in 2018 ruim voldoende: bijna
54.000 kandidaten voor zo’n 8.500 gemeenteraadszetels. Dat er te weinig keuze zou zijn, blijkt dus een
fabeltje. Maar er is een punt van zorg, want een
groot deel van de kandidaten gaat liever niet de raad
in. De bekendste kandidaten-die-niet-willen – zeker
sinds Arjan Lubach daar in een van zijn uitzendingen
aandacht voor vroeg – zijn de zogeheten lijstduwers.
Gemeentelijke kandidatenlijsten tellen veel
lijstduwers; vaak wethouders die opnieuw wet
houder willen worden, maar géén trek hebben
om gekozen te worden als lid van het hoogste
bestuursorgaan.
Verder vallen onder deze onechte kandidaten
inwoners die vooral op de lijst staan uit vriendendienst aan de partij of de lijsttrekker. Niet uit
bevlogenheid om zelf actief te worden als raadslid.
Bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
komen in ieder geval steeds meer signalen dat er
een steeds kleinere groep is, die bereid is om vier
jaar lang in de gemeenteraad de opvattingen en de
emoties van inwoners te vertolken.

Motieven

De redenen om raadslid te worden, zijn uiteen
lopend. Inwoners hebben een verscheidenheid aan
motieven om politiek actief te worden en daarmee

betekenis te geven aan de maatschappelijke
knelpunten en problemen in wijken en buurten. Dat
is terug te zien in de diverse stijlen van het raadslidmaatschap die in de loop der jaren zijn beschreven.
Kandidaat raadsleden willen:
• klachten en wensen van burgers doorgeven,
• belangen behartigen van individuele burgers of
een specifieke groep inwoners,
• onpartijdig bemiddelen,
• politiek mee aan het stuur zitten en op grond van
maatschappelijke signalen een eigen visie
invloed uitoefenen,
• beleid en partijpolitieke standpunten uitdragen,
• het gemeentebestuur vertegenwoordigen en/
of fungeren om ongenoegens van burgers,
instellingen en bedrijven te neutraliseren,
• en er zijn inwoners die actief worden omdat zij
een politieke loopbaan ambiëren.
Wie meer over de drijfveren van raadsleden wil
lezen, mag ik ‘Houd het dichtbij’, dertig interviews
met raadsleden, van harte aanbevelen.

Wervingskracht

Hoe zorgen we voor een toeloop van inwoners
voor het raadswerk? Bepalend voor de wervingskracht van de raad zijn de aantrekkelijkheid van het
raadswerk, het aanzien van het raadslidmaatschap
en het gezag van de raad. Wie wil in een club worden
gekozen die niets voorstelt, niet serieus wordt
genomen en waarvan het werk wat je er doet ook nog
eens saai en niet leuk is?
“Aanzien van de raad is van groot belang omdat
het een zichzelf versterkend (dan wel ondermijnend)
mechanisme is. Een raad die een hoog aanzien
geniet zal minder moeite hebben om op niveau
nieuwe raadsleden te werven dan een raad die
dergelijk aanzien ontbeert. Een kwalitatief minder
goede raad zal vervolgens nog meer aanzien
verliezen en op die manier ontstaat al snel een
neerwaartse spiraal. Tenslotte zal het aanzien van
de raad mede bepalen hoe sterk de feitelijke positie
van de raad is ten opzichte van de andere gemeentelijke bestuursorganen en ten opzichte van andere
partners in de gemeente.”
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Aanzien

Hoe is het gesteld met het aanzien van de
raad? Als we dat willen beoordelen, gaat het over vijf
factoren:

1. De kwaliteit van raadsleden en gemeenteraden;
2. De benaderbaarheid van raadsleden en
gemeenteraden;
3. Het probleemoplossend vermogen van raads
leden en gemeenteraden;
4. De integriteit van raadsleden en gemeenteraden;
5. Politiek-bestuurlijke (on)rust in de gemeenteraden.

Aanzien van de raad is
van groot belang omdat
het een zichzelf
versterkend
(dan wel ondermijnend)
mechanisme is

Over de kwaliteit van raadsleden en gemeente
raden wordt vaak en veel geklaagd. Vooral
bestuurders hebben er een handje van om – zeker
in informele gesprekken – uiting te geven aan hun
onvrede over de kwaliteit van raadsleden. De laatste
twee raadsperiodes wordt de fragmentatie van de
raad vooral als negatief geduid. Burgemeesters die
klagen dat er met zoveel fracties in de raad moeilijk
valt te besturen. Ergernis over versplintering, alsof
de raad en daarmee de lokale democratie in stukken
valt. Terecht heeft de Nederlandse School voor het
Openbaar Bestuur (NSOB) erop gewezen dat
fragmentatie van de raad ook beoordeeld kan
worden als een kans voor meer draagvlak en
vernieuwing.
De benaderbaarheid van raadsleden is van
oudsher groot: het zijn de lokale volksvertegenwoordigers, die bij u en mij in de buurt wonen. Bovendien
heeft elke gemeenteraad een eigen gedeelte op de
gemeentelijke website met adressen zodat iedereen
die wat wil snel en vlot bij de raad terecht kan.
Vreemd is het wel dat op sommige van deze websites
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het idee wordt gewekt dat ook de burgemeester een
raadslid is. Tegelijkertijd klagen raadsleden zelf dat
zij te weinig tijd hebben om zich met hun volksvertegenwoordigende taak bezig te kunnen houden.
Zij worden opgeslokt door de vele vergaderingen en
overleggen in het stadhuis c.q. gemeentehuis.
Het probleemoplossend vermogen van raadsleden
en gemeenteraden is misschien wel het grootste
knelpunt. Natuurlijk is de raad nog altijd het hoogste
bestuursorgaan en kan hij over alles besluiten
nemen. Bovendien zijn de taken voor de gemeente
sinds 2015 met de decentralisatie van taken in het
sociaal domein fors uitgebreid. Tegelijkertijd zijn
veel van deze taken, maar ook nieuwe opgaven, zoals
de uitvoering van het klimaatakkoord, in regionaal
verband ‘weggezet’. Raadsleden ervaren steeds
minder eigen ruimte om op tal van terreinen
zelfstandig besluiten te nemen.
Wie de alertheid van raadsleden en gemeente
raden op niet-integer optreden van wethouders
volgt, kan niet anders concluderen dat integriteit
hoog in het vaandel van raadsleden staat.
Maar er mag niet te snel en te luid worden gejuicht.
Vatbaar voor ondermijning is een fenomeen
waarvan zeker raadsleden van nieuwe populistische
partijen regelmatig worden verdacht. Bovendien is
het nog geen automatisme dat gemeenteraden
minimaal één keer per jaar in een veilige, integere
omgeving een open, lerend gesprek voeren over hoe
te reageren op agressie, intimidatie en geweld.
Tot slot, de vijfde factor voor het beoordelen van
aanzien van de gemeenteraad, politiek-bestuurlijke
rust of onrust. De raad bestaat bij de gratie van het
zichtbaar maken van politieke verschillen, maar een
raad die in politieke gevechten blijft hangen, verliest
aanzien en gezag. Inwoners willen dat de raad op het
einde van de dag besluiten neemt en betekenis geeft
aan maatschappelijke knelpunten en vraagstukken. Niet alleen praten, maar ook daden zijn nodig
om in de (post)moderne samenleving gezag te
verdienen.

Aantrekkelijkheid

Is het raadslidmaatschap aantrekkelijk? Wie in
ogenschouw neemt dat bij elke algemene raadsverkiezingen veertig procent van de raadsleden nieuw
aantreedt, kan daaraan twee conclusies verbinden.
Raadslid worden is voor veel inwoners aantrekkelijk,
want elke vier jaar staan er opnieuw weer veel
nieuwe kandidaten in de startblokken. Tegelijkertijd
houdt een groot aantal raadsleden het voor gezien.
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Mr. Henk Bouwmans MPM is
directeur van de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden
en schreef deze bijdrage op
persoonlijke titel. Bouwmans
is daarnaast zelfstandig
onderzoeker en publicist
voor De Collegetafel. Hij
publiceerde Valkuilen voor
Wethouders, over de
valpartijen van wethouders
in de periode 2002-2018, en
was coauteur van het boek
Onder Burgemeesters. Hij
was redacteur bestuurlijke
organisatie en bestuurlijke
vernieuwing bij Binnenlands
Bestuur en werkte daarvoor
als parlementair en regionaal
politiek verslaggever voor
Het Parool en regionale
dagbladen in Zuid-Nederland,
waaronder het Helmonds
Dagblad.

De belangrijkste redenen: tijds- en werkdruk, de
dominantie van partijpolitiek en de ergernis over
dichtgetimmerde coalitieakkoorden als ook de
kwaliteit van de raad.
Raadsleden zijn zelfverzekerd, gedreven, trotse
ambtsdragers, maar wie zijn oor te luister legt bij
raadsleden hoort vooral klachten. Het raadswerkin-coronatijd is niet meer leuk, sinds er alleen maar
online wordt vergaderd. Raadsleden merken dat zij
buitenspel staan, missen het politieke debat
en missen vooral het elkaar ontmoeten, netwerken,
praten, strijden in de raadszaal, in fractiekamers
en in de wandelgang. Het leuke van het raadswerk
is eraf. Te hopen valt dat raadsleden weer snel fysiek
in de raadszaal kunnen vergaderen, anders kan het
aantal afhakende raadsleden in 2022 wel eens fors
hoger worden.
Wat evenmin helpt om het raadswerk aantrekkelijk te houden, is dat raadsleden alleen maar moeten
bezuinigen omdat het rijk nieuwe taken in het
sociaal domein zonder extra geld bij de gemeenten
op het bordje heeft gelegd. De eigen financiële speelruimte is nog altijd beperkt. Bovendien worden
steeds meer taken in regionaal verband uitgevoerd,
of ambtelijk voorgekookt op nationaal, provinciaal
en regionaal niveau volgens moderne uitgangs
punten van participatief overleg. Het roept de vraag
op of de gemeenteraad nog wel de arena is waar
politieke verschillen zichtbaar worden gemaakt?
En daarmee de vraag of het nog wel aan de raads
leden is om problemen op te lossen.

Keurslijf

Het ontbreekt niet aan de goede wil van raads
leden. Maar de praktijk is weerbarstig. Raadsleden
hebben te maken met coalitieafspraken. Daarnaast
wordt raadsleden aangepraat dat zij slechts drie
rollen hebben: kaders stellen, controleren en
volksvertegenwoordigen. Alsof een raadslid niet
altijd volksvertegenwoordiger is en alsof de raad
niet ook een bestuursorgaan is.
Raadsleden zijn nog altijd te terughoudend om een
eigen ondersteuning te organiseren die past bij het
hoogste bestuursorgaan. Intussen worden college
en ambtelijke organisatie steeds professioneler.
Het gevolg daarvan is dat veel feitelijke macht en
invloed verschuift van parttime raadsleden en
politiek-bestuurlijke amateurs (de raad als lekenbestuur) naar fulltime bestuurders en specialistische
ambtelijke professionals. Het meest recente onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raads
leden over de rol en positie van de raad illustreert
deze ontwikkeling: nauwelijks de helft van de
raadsleden vindt dat de raad ook daadwerkelijk in
de praktijk van alle dag het hoogste bestuursorgaan
is. En het klopt. In de praktijk zien we dat de raad
vaak (te) laat in besluitvorming wordt betrokken,
over onvolledige informatie beschikt, dan wel wordt
overladen met informatie en stukken. De raad in
positie brengen door diverse scenario’s als keuze
voor te leggen, is geen gebruikelijke praktijk (meer).
Een complicerende factor is dat de overheid
verworden is tot een systeemoverheid, die wordt
aangejaagd door digitalisering en informatisering,
en waarbij steeds meer gemeentelijke taken – denk
aan de energietransitie, maar ook de maatregelen

Kandidaten en raadszetels in 2018

54.000
8.500
kandidaat raadsleden

gemeenteraadszetels
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in het kader van de coronapandemie die in de veiligheidsregio door burgemeesters wordt afgehandeld en straks ook het wegwerken van het woning
tekort - in gemeenschappelijke regelingen en
regionale overlegtafels worden weggezet. “Keer op
keer blijkt dat de democratische verankering en
controle tekortschieten”, concluderen Lelieveldt en
Van den Berg in hun essay ‘Zo kan het wél’. Zorgpunt
bij dit alles is dat er wel oog is voor het belang van
democratisch draagvlak en besluitvorming, maar
dat dit wordt georganiseerd via allerlei participatieve doe-democratieachtige modellen. Raadsleden
mogen af en toe meedenken, maar de raad in positie
brengen door vroegtijdig – namens de inwoners
– een strijd te voeren over het verschil van opvattingen – wel windmolens, geen zonneparken, wel
terrassen open – wordt vermeden. Verlengd lokaal
bestuur is verworden tot opgelegd regionaal
bestuur.

Ombudsfunctie

Misschien als reactie op dat wegorganiseren van
taken en vraagstukken naar regionale overlegtafels
ontstaat er ruimte voor raadsleden die weigeren zich onder te dompelen in de ronde tafels van
de systeemoverheid. Zij staan open voor vragen van
inwoners over de kleur van de stoeptegels. Zij
maken zich tot vertolkers van de problemen en
vragen van burgers die zich vermalen voelen in de
systeemwereld van de overheid. Het aanzien van
de raad is er mee gediend als inwoners met hun
wensen, klachten en opmerkingen door de raad
worden bediend. Echter, deze ombudsfunctie
wordt geframed als negatief, want als een vorm
van cliëntelisme waar raadsleden zich verre van
zouden moeten houden.

Praktische voorstellen

Wat is er nodig om het raadswerk voor grote
groepen inwoners aantrekkelijk te maken? Meer
en betere ondersteuning is wenselijk. Ik verwijs
daarvoor naar het advies van de Raad voor het
openbaar bestuur, maar ook naar het lezenswaardige
essay van Jan Dirk Pruim die op innovatieve wijze
naar nieuwe vormen van (regionale) ondersteuning
van het raadswerk kijkt en waarin praktische
voorstellen worden gedaan, zoals een pleidooi voor
een voorzitter van de raad uit de raad. Ook andere
oplossingen zijn denkbaar om het raadswerk
aantrekkelijker te maken, zoals een fulltime
raadslidmaatschap, bijvoorbeeld in grote steden,
meer raadsleden in een raad om het raadswerk over
meer leden te verdelen, een hogere vergoeding en
meer onderzoekscapaciteit voor de raad.
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Raadsleden dienen
vooral zelf te beseffen
hoe belangrijk zij zijn in
onze rechtsstaat

Rechtsstaat

Echter, betere ondersteuning is geen antwoord
op het proces waarbij de positie van de raad wordt
uitgehold. Raadsleden zelf hebben daarbij een
belangrijke rol. Zij dienen het lef te hebben zich
vaker en beter tot tolk te maken van de opvattingen
die in de samenleving leven, in plaats van zich onder
te dompelen in een enorme hoeveelheid stukken en
vergaderingen in het stadhuis. Maar belangrijk is
ook dat er weer erkenning en respect ontstaat voor
het belang van de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De toeslagenaffaire heeft laten zien dat in een
systeemoverheid niemand meer verantwoordelijk
lijkt te zijn. De nadruk op de participatieve democratie heeft – zeker als taken in allerlei vormen van
regionale verbanden worden georganiseerd – het
gevaar in zich dat chaos dreigt en er straks ook
politiek niemand meer verantwoordelijk is. Wat de
gevolgen daarvan zijn heeft Annemarie Kok in haar
essay ‘Herinneringen aan de rechtsstaat’ treffend
geformuleerd. “Volksvertegenwoordigers zijn in
onze representatieve democratie gekozen als één
van de instituties in de rechtsstaat om aan waarden,
zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit, uiting te
geven in de vorm van een visie voor het algemeen
belang. Zij houden de samenleving in stand, zij
houden onze normen en waarden in stand en het
gemaakte beleid fungeert als bindmiddel in de
samenleving”. Wanneer raadsleden deze verantwoordelijkheid verdedigen noch uitdragen, raken
de normen en waarden in vergetelheid en ontstaat
er (politieke) chaos, waarschuwt Kok. Raadsleden
dienen daarom vooral zelf te beseffen hoe belangrijk
zij zijn in onze rechtsstaat: zij bepalen mate en
omvang van macht én tegenmacht.
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Goede mensen

w il j o u !
Diversiteit

Een tweede kernpunt om het raadswerk aantrekkelijker te maken is diversiteit en inclusiviteit. Als
we de lokale democratie houdbaar willen houden,
is het onvermijdelijk dat er meer ruimte moet
komen voor diversiteit en inclusiviteit. Te grote
groepen inwoners doen (nog) niet mee. Bovendien
tonen de gesprekken met raadsleden, die de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft
gepubliceerd in de serie diversiteit en inclusiviteit
aan, dat aan tafel zitten nog niet betekent dat
iedereen mag meepraten. Voor de houdbaarheid van
de lokale democratie is het belangrijk dat het beeld
gaat veranderen dat de raad bestaat uit grijze,
oudere mannen. Ook hier heeft de raad – maar
daarmee vooral de politieke partijen die verantwoor-

delijk zijn voor werving en selectie – nog een wereld
te winnen. De meerwaarde van een gemeenteraad
met een meer evenwichtige, diverse samenstelling
en een betere afspiegeling van alle inwoners wordt
door raadsleden nog onvoldoende herkend. Ook
wordt nog onvoldoende herkend dat diversiteit en
inclusiviteit geen specifiek beleidsterrein is, maar
dat het gaat over de vraag of op alle onderwerpen
vrouwen, migranten en laagopgeleiden in de raad
volwaardig mogen en kunnen meepraten.

Tot slot

Deze bijdrage begon met de vraag of u raadslid
wilt worden. Ik hoop dat uw keuze om een bijdrage
te leveren aan een houdbare lokale democratie
gemakkelijker is geworden.
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De nieuwe
man in
Almere
We praten met Gert-Jan Broer in zijn kantoor
op de griffie van Almere. Aan de muur hangt
nog de kunst van zijn voorganger. Al ruim
19 jaar. Broer zit er met zijn rug naar toe,
maar binnenkort hangt daar wel wat anders.
Dat hoort erbij. Er zal nog het een en ander
veranderen. Hij behoort met zijn 39 jaren tot
de jongere garde in griffiersland. Hij volgt de
bekende Jan Dirk Pruim op. En van zijn raad
kreeg hij nadrukkelijk een vernieuwings
opgave mee. We durven ervan uitgaan dat er
nogal wat van hem wordt verwacht. Is dat zo,
voel hij dat er iets van hem wordt verwacht?
Gert-Jan Broer over de spelers ín het veld en de coach aan de zijlijn
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De griffier is een
voetbalcoach zonder
de bevoegdheid om
spelers te wisselen

D

enkt. “Iedere uil was ooit een uilskuiken.”
Glimlacht. “Ik ga mij niet meteen gedragen als
een uil. Ik wil fouten mogen maken en dat zal
gebeuren. Ze zochten een ruimtemaker, dat is
iemand die de grenzen gaat opzoeken. Dan hou je
rekening met grensoverschrijdingen. Die kunnen en
moeten leerzaam zijn. Wie was dat ook al weer die
zei: ‘ik maak geen fouten meer, ik doe dingen alleen
nog goed, of ik leer er van’. Het slechtste is: binnen
de veiligheid van de grenzen blijven. Je kunt niet in
het nestje blijven waarin je als kuiken bent geboren.”

Je voorganger mocht ook graag de boel wat
oprekken.

“Ja, ik was erbij. Maar ik ga, na hem, ook de
grenzen weer oprekken. Niet op het niveau van ‘hij
wilde dit niet en nu kan het wel’. Dat is niet wat ik
bedoel, al gaat het wel gebeuren waarschijnlijk.

Hahaha. We hebben er hier de ruimte voor, in
Almere, en de raad wil het. Daarbij, we zijn een
vergevingsgezinde stad. Diezelfde frisse opgewektheid gun ik mijn hele beroepsgroep, die nu vaak in
de veiligheid blijft. Iedere griffier moet een nonconformistische grondhouding hebben, vind ik.
Dat is namelijk ook een karaktertrek van een goed
raadslid. Het past bij de tegenmacht.”

Zijn we in Almere niet een beetje arrogant om een
landelijk tijdschrift uit te brengen en dat -althans
voor een deel- op te hangen aan een griffier die met
pensioen gaat?

“Nou dat valt reuze mee. Dan hadden we er wel de
‘Jan Dirk’ van gemaakt. Zoals de ‘Maarten’, de ‘Jan’
of de ‘Linda’. Wat Jan Dirk kenmerkt, kenmerkt ook
dit initiatief. Het gaat niet om personen, maar om de
zaak. Op een vragende manier en niet op een
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Gert-Jan Broer is de nieuwe
griffier van Almere en
opvolger van Jan Dirk
Pruim. Broer (1982)
studeerde politieke
wetenschappen aan de
Universiteit van Leiden.
In diverse gemeenten
deed hij ervaring op als
raadsadviseur en interimgriffier voordat hij in 2016
in dienst trad bij de
gemeenteraad van Almere.

belerende. En daar zijn goede redenen voor. Eén:
zijn vertrek. Er is een prominente griffier uit het
openbaar bestuur verdwenen. Een stuwende kracht.
Twee: er staat iets op het spel. Er komen nieuwe
verkiezingen. Het is tijd om na te denken, blijvend
na te denken over de relevantie en vitaliteit van het
lokale bestuur. Griffiers zouden nú als democratiedienaren als eerste op de barricade moeten staan.
Ze moeten nu, en telkens opnieuw een platform
bieden aan gekozen burgers. Daarbij kunnen ze niet
creatief genoeg zijn. Dat vind je in dit blad, ideeën
uit alle hoeken en gaten van het openbaar bestuur.
Wij schreven het niet, we vergaarden en delen het.”

Dat is een opvallende formulering;
democratiedienaren.

“Nou, dat is misschien verkeerd gekozen, want als
adviseur durf je ook actief tegenspraak en tegenspel
te bieden. Dat past minder bij de dienaar als je het
over woordbetekenis wilt hebben. Maar ze dienen
niet de raad, ze dienen de democratie. In zekere zin
dus de maatschappij. Daar hoort bij dat je de raad
erop moet kunnen wijzen dat er meer wegen zijn om
tot het doel te komen. Alternatieven. En dat
betekent ook dat je hem soms tegen de haren in
moet willen strijken. Zonder het besef te verliezen
dat de uiteindelijke keuze van wat er gebeurt altijd
aan de volksvertegenwoordiger blijft.”
“Het is een spannende zoektocht naar balans. Ik
vergelijk het met een voetbalcoach zonder bevoegdheid om spelers te kunnen wisselen. Je helpt het
team met trainen, je zorgt dat het veld er perfect bij
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ligt, je brengt ze gemotiveerd in het spel. Maar zij
bepalen de opstelling en je kunt geen spelers
wisselen. Je moet het doen met wat je hebt en daar
begunstigende invloed op uitoefenen. Elk van hen
moet je zo goed mogelijk toerusten op hun taak.
Dat is werk voor de griffier en zijn mensen. Dat is in
eerste instantie de algemene taak om te zorgen dat
er een zo goed mogelijke raad kómt en die actief
voorbereiden op de lastige opgaaf voor de komende
vier jaar. Maar het stopt niet na de verkiezingen. Dan
begint het verdiepen. Op elk onderwerp opnieuw
moet je je afvragen, zijn de raadsleden in de positie
om te doen waarvoor ze door het volk besteld zijn.
Dus elke keer opnieuw: is mijn raad in positie?”

Een coach kan wel eens teleurgesteld zijn in de
spelprestaties van zijn spelers. Geldt dat ook voor
de griffier?

“Heeft geen enkele zin. Het is een luxe waarover je
niet de beschikking hebt. Je doet het ermee, punt.
Verder moet je je dat niet aantrekken. Met een
glimlach: in een democratie geldt de regel dat we
onze eigen ‘gekken’ mogen kiezen, zolang dat maar
voor iedereen duidelijk is. Idealiter zijn dat de
mensen met verhalen die in de gemeenschap
groeien. Daar kiezen de inwoners hun politici uit.
Op basis van een lokaal programma, toegesneden
op je eigen stad. Waarvoor je als politicus en stad
samen verantwoordelijkheid wilt nemen. Het is
armoede dat hun verhaal, hun visie verdwijnt in
het publicitaire geweld van de bekende landelijke
boegbeelden die door de lokale partijen als iconen
door de straten worden gevoerd.”

Raadsleden van landelijke partijen kunnen
evengoed een sterke basis in de gemeenschap
hebben, een goed verhaal.

“Dat is ook zo. Maar dan moeten zij het ook zijn
die zichtbaar zijn, niet de landelijke prominenten.
Wat je wilt is raadsleden die putten uit een bron,
die begrijpen waarom ze raadslid zijn geworden voor
de toekomst van hun stad of dorp. Het gaat hen niet
om het raadslidmaatschap, de roem of de macht.
Zij hebben een onuitputtelijke bron van inspiratie
en weten altijd waar ze hun ideeën vandaan moeten
halen. Wie alleen belangrijk wil zijn, wordt onbelangrijk gevonden. Die gaat het niet redden.
Kandidaat raadsleden zeg ik dus; het moet altijd
beginnen met: ik wil iets betekenen voor mijn stad
én ik heb een idee waarheen het moet. En zorg dat je
een verhaal hebt om te vertellen. Ja, dat is ook nodig,
je moet het kunnen vertellen. Anders kun je geen
mensen aan je binden.”

Goede mensen

Dat is nogal een utopisch beeld wat je daar schetst.
Is het raadslidmaatschap alleen weggelegd voor
altruïstische stads- en dorpshelden die bovendien
goede redenaars zijn?
“Ras-idealisten hoeven het niet te zijn, denk ik.
Maar er wordt wel steeds meer gevraagd van het
raadslid. De dossiers worden steeds complexer, het
veld steeds onoverzichtelijker. Waar sta je als
gemeenteraadslid? Kijk, vroeger kon de lokale
overheid gezagvol het beleid voorleggen aan de stad.
Het was duidelijk waar je gemeente over ging en wie
daarvoor verantwoordelijk gehouden kon worden.
Maar nu zijn er andere overheden, burgerinitiatieven,
regionaal bestuur. Denk niet dat het gemakkelijk
is om bij te houden wat er gebeurt in al die verschillende domeinen. Ook het werk van ambtenaren is
zoveel ingewikkelder geworden. Die hebben te
maken met dezelfde, soms ondoorzichtige veelvoudigheid en er wordt van ze verlangd dat ze dat hele
complexe beleidsveld terugbrengen tot een raadsvoorstel van een paar pagina’s. Die duiding, de tijd
die het kost, de zorgvuldigheid die het verlangt, dat
wringt enorm met de korte sound bytes op social
media of in de pers. Er is sprake van een ongelijke
aandachtstrijd.”

Ruimte?

“Er zijn dé drie rollen die zijn ingevoerd om de
raad de baas te maken: kaders stellen, controleren,
vertegenwoordigen. Zo is het bedacht. Maar
daarmee is het té gemakkelijk om de raad in het
gareel te houden, op afstand. Want colleges
interpreteren het stellen van kaders als het werken
op hoofdlijnen. Daar zit impliciet in: bemoei je niet
met de details. Maar wie bepaalt wat hoofdlijn of
detail is. Het is dé kwaliteit van een goede raad om
de stemmen en geluiden uit de samenleving mee
te nemen het politieke domein in. Niet als een
postbode die domweg de signalen bij de bestuurder

Er moet ruimte blijven
voor ieder ander, die
misschien een beter
idee heeft

bezorgd. Nee, raadsleden moeten zich afvragen
of dit het resultaat is wat je met elkaar hebt gewild.
Want wat uit de samenleving bij de raad binnenkomt, is het resultaat van de uitvoering van beleid.
Niet de theorie, niet de cijfers, niet voorspellingen,
maar de uitkomst. De uitvoering van het beleid is
voor de raadsleden van het grootste belang. En dat
zijn bijna per definitie de details. Groenonderhoud
in hun wijk, de muziekschool, het zwembad.
Wat je als raadslid voelt en beweegt, dat zijn
details. En daar gaan je dus voor en over. Wat er
gebeurt in de stad meet je als raadslid niet af aan
visies of beleidsnota’s, maar aan de uitvoering,
aan betekenisvolle details.”
“Het zou mij een lief ding zijn als een raadslid
ervoor kiest weer primair een volksvertegenwoordiger te zijn. Dan zijn we af van de illusionaire
kaderstellende rol. Probeer je dat eens voor te
stellen, hoe vijfenveertig raadsleden vanuit hun
verscheidenheid met een handjevol ambtenaren
zorgvuldig de juiste kaders gaat formuleren. Dat
kan dus niet. Het college hier heeft meer dan 2.000
mensen om dat te doen. Daar kun je sowieso niet
tegen opboksen. Als je die kaderstelling los laat,
leg je ook meteen bij het college de opdracht neer
om beleid voor te stellen met het belang van de
raad in gedachte. Passend bij het lekenbestuur.”

Kun je dat praktisch maken?

“Zeker. Ik noem de P&C cyclus. De hoogmis van
het jaar. Is die niet in elke gemeente een jaarlijkse
teleurstelling? Wat de raad in het voorjaar in
kaders probeerde te gieten zien ze in het najaar
niet in een begroting met hoofdlijnen terug.
Spreekt uit die begroting nu de wens van de raad?
Niet als je kijkt naar het aantal moties en amendementen dat elk jaar opnieuw wordt ingediend.
Maar is de raad nu niet competent, omdat hij onvoldoende heldere kaders had gesteld? Hier in Almere
gaat het om ongeveer een miljard op de begroting.
Daar zit een team van ambtenaren maanden aan te
werken. Wat kan een raad daar in 15 tot 20 uur per
week en tientallen andere dossiers tegenover
stellen? Het stellen van kaders wekt een irreële
verwachting. Leg die rol terug bij het college, zij
moeten het doen. Het mooiste wat dan kan
gebeuren is dat een college, rekening houdend met
de raad, in de loop van het jaar een begroting
samenstelt die het raad het laatste oordeel laat.
Het ultimaat. En dat is dus niet een begroting
waarmee een portefeuillehouder kan schermen
‘maar dit is wat u wilde’.”
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Informatiekamer

Broer werkte mee aan het veelbesproken essay
‘Ruimtemakers gezocht’. Daarin wordt gesproken
over de informatiekamer. De gedachte is dat de raad
zijn eigen informatiekanalen heeft en niet aan het
infuus van de gemeente moet hoeven liggen. Eigen
onafhankelijke bronnen, verbindingen met de stad,
dat klinkt vanzelfsprekend, maar is een uitdaging.
Volgens Broer is het evident dat je het niet alleen bij
de raad kunt neerleggen om alles op te halen. “De
raad heeft er belang bij dat zijn griffie hun informatiekamer passend inricht. Ook vanwege het
scheppen van een gelijk speelveld is het belangrijk
dat we voor de raad voldoende ondersteuning krijgt
die een netwerk op orde brengt en houdt. Voorbeeld
daarvan is het publiek verantwoorden zoals we dat
in Almere al een paar jaar kennen. De raad praat zélf
met het maatschappelijk middenveld en baseert zich
daardoor niet alleen op de feiten en cijfers van de
collegevoorstellen. Dat geeft meteen een meer
kwalitatieve representatie.
Neem het alcoholbeleid.
Dat kan in smart doelen en
rapportages met getallen en
percentages worden bijgehouden. Maar je kunt ook kijken
wat het praktische, maatschappelijke effect van het beleid is
geweest, door te praten met
BOA’s, huisartsen, de politie en
wie nog meer in de openbare
ruimte met alcoholgebruik
wordt geconfronteerd. De vraag die de raad aan die
partijen stelt is heel concreet: help ons begrijpen
wat ons aandeel als volksvertegenwoordiging kan
zijn.”

Er is sprake van
een ongelijke
aandachtstrijd

Positief wantrouwen

Als de raad zijn verscheidenheid uitdraagt is dat
een sterkte, maar tegenmacht wordt gevaarlijk als
het zich beperkt tot een partijtje toeteren. Dan
breng je de conventies uit de krochten van de social
media naar de publieke ruimte. Maar dit gevaar
dreigt als een oppositie zich blijvend niet gezien
voelt. Als de meerderheden in de raad al vastleggen.
Dat maakt het gesprek dood en van de raad een
verlengstuk van het college. Als het vertrekpunt is:
‘dit is het verhaal, daar moet je het mee doen’. Dat is
niet alleen nogal gemakzuchtig, vanuit de macht van
de meerderheid, het leidt ook tot een tunnelvisie. De
essentie van de raad is om het niet met elkaar eens
te zijn. In de vergaderingen moéten de verschillende
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Wat er gebeurt in de stad meet je als raadslid
niet af aan visies of beleidsnota’s, maar aan de
uitvoering, aan betekenisvolle details

verhalen van de stad te horen zijn. Maar dat gebeurt
onvoldoende als coalitiepartijen in de raad bij
voorbaat het verhaal van het college voor waar
houden. “Iedere aanspraak op een absoluut verhaal
moet je met positief wantrouwen ontvangen. Je kunt
niet aannemen dat de informatie vanuit het college
klopt, voordat je dat als raad collectief hebt gedefinieerd en besproken. Daar zit het vaak klem. Een
coalitieakkoord legt een claim op de waarheid. Het
akkoord stelt de werkelijkheid voor vanuit alleen
hun perspectief. En dan krijg je ook: wie tot coalitie
behoort heeft gelijk. Waar is het dualisme? Ik ben
een warm voorstander van een raad die de waar
heden continu als hele raad betwijfelen, wantrouwen
en ter discussie stellen. Want als je dat niet doet,
dan is de basis van het raadzijn je ontnomen:
onafhankelijk in de publieke ruimte het openbare
gesprek zijn.”
Hier komt dan een grote verantwoordelijkheid bij
de winnende partijen van de komende verkiezingen
te liggen. Want het betekent ook dat je je niet aan het
begin van een raadsperiode moet willen vastleggen
in een gesloten akkoord. “Dichttimmeren duidt op
angst en wantrouwen, op de onzekerheid of je eigen
ideeën en je overtuigingskracht wel goed genoeg zijn
om er een meerderheid voor te krijgen. Als je écht
overtuigt bent van je eigen verhaal, dit is het enige
en juiste verhaal, dan is er toch geen noodzaak voor
een contract. Welnee, dan ga je het gewoon doen.
Dan laat je zien waarvoor je staat, je toont je gelijk
aan. En dan krijg je het.”

Hoor ik daar nou een opdracht voor jezelf uitkomen,
als de verkiezingen straks geweest zijn?

Broer lacht, “Nou, je hoort dat ik mijzelf moed aan
het inpraten ben. Haha. Mijn opdracht. Hm. Laten
we teruggaan naar die voetbalcoach. Met zijn
spelers deelt hij analyses, ze bespreken wedstrijden
voor en na. Ze stellen elkaar de vraag wat de effecten

zijn geweest van de keuzes die eerder werden
gemaakt. Maar uiteindelijk zijn zij de spelers in het
veld. Zij moeten in het veld de beslissingen nemen.
Ik moedig aan vanaf de zijlijn. Maar vraag mij niet
hoe ik het ga invullen, in welke specifieke vorm.
Ik wil continu blijven twijfelen en aan moeten dat
weten. Ik heb voldoende zekerheden om aan de slag
te zijn, maar ik geloof daarin, totdat het tegendeel
bewezen is. Er moet ruimte blijven voor ieder ander,
die misschien een beter idee heeft.”

Goeie kans dat griffiers in Nederland dit magazine
lezen. Welk probleem wil je met je
generatiegenoten oppakken?

“Laat ik eerst zeggen, leeftijd is hier helemaal geen
factor. En verder, ja, waar moet ik beginnen? Ik zoek
frisse tegendenkers, die tegenspraak durven
organiseren. Vakgenoten die zich blijvend (intellectueel) willen laten uitdagen. Misschien ontstaat er
een clubje dat vier maal per jaar met elkaar gaat
praten. Verder denkend, misschien beetje gevaarlijk, overweeg ik om een seizoenskaart te nemen
op Almere City FC. Daar komen alle lagen van de
stad bijeen. Dan kan ik daar mijn netwerk verder
opbouwen, eigen verbindingen maken. Nu we toch
in die wereld praten, ik hou wel van het totale
mensprincipe van Louis van Gaal.”

Hoe ga je de vakgenoten bijeen krijgen, je clubje,
een agenda hebben, de totale mens worden?

“Door te beginnen met het te vragen aan het
universum. Bij deze. En ik vraag van mijzelf en mijn
collega’s dat ze zich laten uitdagen en inspireren
buiten hun eigen vakgebied. Anders verval je in
mentale armoede. Op dit moment is dat voor mij nog
een eigen streven, ik zie nog niet een landelijke rol
voor mij, zoals mijn voorganger. Er is in Almere
genoeg te doen. Voorlopig is het transpireren en
dan misschien later inspireren buiten de stad.”
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Een
emeritus
griffier
Jan Dirk Pruim
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Interview

In zijn zelfbedachte centrale ontmoetingsruimte in het stadhuis van
Almere, midden tussen fractiekamers, vergaderzalen en de raadzaal, is
Jan Dirk Pruim bij ons te gast. Hoe vreemd is dat! Een ruime maand
geleden was hij nog griffier in deze stad, iedereen kent hem. Een paar
voorbij lopende, argeloze ambtenaren, niet bedacht op enige ontmoeting
in deze Covid-19 tijden zijn op weg naar de beste koffiemachine in het hele
gebouw. Ze schrikken zich een hoedje. Hij was toch wég? Maar het is een
nodeloze zorg. Hij ís weg, dat zie je meteen: geen stropdas.
Interview met Jan Dirk Pruim

S

trikt genomen hoort het predicaat
emeritus natuurlijk niet bij zijn
functie. Hij was immers geen
hoogleraar of magistraat. Maar iets van
een geestelijke kan hem wel aangewreven
worden. Niet de dogma’s, wel de zendingsdrang, de geleerdheid, het volhardende.
Iedereen weet, Jan Dirk ging er met hart
en ziel voor. 24/7. En wat heeft het hém
gebracht?
“Tja....” Een nadenkende stilte. Knikken.
Dan het hoofd schudden. Kijkt uit het
raam. De handpalmen plat op tafel, dan
weer in elkaar gevouwen. En dan komt het
denken er in trage zinnen uit: “Nou. Ja.
Betekenis en plezier. Maar bovenal het
ontmoeten van zeer verschillende mensen.
Dat laatste zeker in de raad en wethoudersdomein. Het moéten doen, of ze willen
of niet, dat geeft bijzondere reacties. Altijd
heel spannend. Hoe je, hoe men met
respect voor de mens met de verschillen
omgaat, elkaars verschillen en het
verschillende denken. En die verschillen
dan bij elkaar brengen.” Dat proces geeft
betekenis. De zinnen worden allengs
langer. “Het heeft ook wel ergernis
gebracht, vooral door de traagheid van
alles. Ik snap noodzaak daarvan wel, of de
onvermijdelijkheid, maar je zou wensen
dat je sneller kunt bewegen. Het is, ook al
hoor je het teveel nu, het is macht en
tegenmacht. Het vinden van de balans
daarin kan alleen maar traag verlopen.”

Je hebt niet ontdekt hoe het sneller kan?

“Het gaat om mensen die in systemen
opereren. Het gaat om het evenwicht
tussen publieke, private en particuliere
werelden. Dat stuur je niet. Maar elke
wereld heeft iets pervers, als die dominant
wordt. Op dit moment is dat het private
systeem, de markt, het neoliberalisme.
Het is doorgeslagen en we zien allemaal de
perverse prikkels. Die dringen nu dus door
in het publieke domein. Als om het even
welk van die systemen te dominant wordt,
veroorzaakt dat onevenwichtigheid. De
andere systemen moeten de onbalans
opheffen. Maar ook als het domein van
de inwoner te dominant wordt, het
particuliere, ontstaan daar weer prikkels.
Zie daar de belangrijke rol van de raad die
een vereffenende werking moet hebben,
die de balans tussen de drie systemen mee
op orde houdt. Want ‘de werelden’ in de
gemeente komen in de raad bij elkaar. En
dáár hoort zichtbaar te zijn, of te worden
hoe de verhoudingen liggen. Maar het is
allemaal abstract en diffuus. En het besef
van onbalans dringt maar langzaam door.
Toch is ons lokale democratische systeem
de minst slechte oplossing om de samen
leving te laten functioneren, mooier en
beter te laten worden. En ik heb altijd veel
plezier ontleent aan het werken in zo’n
omgeving met de vele mensen.”
Hij mijmert nog even over de wisdom of
the crowds en dat daar zulke bruikbare

aanjagende en afvlakkende werking in zit.
Hoe mooi het zou zijn als raden dat meer
zouden weten te gebruiken, als ze maar
voeling kregen met hun inwoners,
wat meer écht voelen wat die inwoners
beweegt. Hij is tevreden met wat hij
gedaan heeft, maar ook weer niet. Ook
al heeft hij veel gedaan en veel bereikt,
misschien daarom bleef hij tot zijn laatste
werkdag sleutelen aan de democratie. In
zijn talrijke publicaties maakt hij duidelijk
dat we niet op onze lauweren mogen
rusten.

Wat is er niet afgekomen of had beter
gekund?

“Zoveel. Maar ik kijk met veel tevredenheid naar de volggroepen en verkennersgroepen van de raden. Door die structuren
in te richten hebben we de controlerende
rol van de raad in Almere door scherper
de besluiten te volgen, meer zichtbaar
gemaakt. Het is alleen niet geslaagd in die
mate die ik voor ogen had. Dit hadden we
best een tandje harder kunnen doen.
Dan denk ik wel eens dat ik meer als een
directie had moeten optreden. Zoals ook
de gemeentesecretaris vrij gemakkelijk
zijn mensen kan sturen. Een griffier zou
meer een leidende griffier moeten zijn.”
Ja, maar je hebt juist zoveel bewondering
geoogst met je ingetogen en dienende rol?
“Ik zie ook dat het een flinterdun lijntje is
wat je kunt doen. Misschien moet je het
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borden met andere griffiers. De omgeving
aanvoelen, zien wat er gebeurt. In de stad,
in afdelingen, in de organisatie. En dat
aftappen. Continu 360 graden open staan.
Ik kon echt niet vijf dagen in de week naar
kantoor. Een externe voedingsbron is voor
iedereen nodig.”

Bij wie ging je opladen?

“Ik zag gaandeweg groepen uitkristalliseren. Natuurlijk binnen de verenigingen
zoals de Vereniging van Griffiers en de
Vereniging van Gemeentesecretarissen.
Dan ontdek je bij jezelf dat er mensen zijn
die je blijft volgen. Esther Veldhuijzen van
Zanten, Meine Bruinsma, Jasper Loots.
Mensen die mij ook een draai om de oren
durven te geven. Maar ook inspirators als
Pieter Tops, Marcel Boogers, Roel in ’t Veld,
Douwe Jan Elzinga.

meer zoeken in signalen van raadsleden
en daarin meebewegen en een duw aan het
vliegwiel geven. Bijsturen in het meebewegen. Maar wel heel concreet zijn, duidelijk.
Tegelijk oppassen dat je niet het 46e
raadslid wordt. Maar ik denk intussen
serieus dat raadsleden het nodig hebben
dat er iets meer druk wordt gezet. Met
respect. Ook al zit er het risico aan dat ze
hun griffier of griffie gaan mijden. Dat is
nog erger. Als raadsleden niet beter
gebruik gaan maken van hun eigen
ambtenaren, áls die al zijn aangesteld, dan
gaan ze het niet redden. Dus dan blijven ze
aan de oppervlakte. Echt een flinterdun
lijntje dus voor een griffier.”

leiden en begeleiden zonder directief te
zijn. Je moet wel blijven duwen, wat
overigens ook duwen op de rem kan zijn:
jongens, niet te hard, rustig aan. Ik ben als
griffier altijd blijven prikken. Zonder
dominant te zijn. Hier vind je dus het
moeilijkste voor jezelf in je werk. Want
wanneer doe je het goed? Daar kun je
behoorlijk over tobben.”

Je zag er meestal ontspannen uit. Hoe heb
je de spanning zelf beheersbaar gehouden?
“Niet alleen hard werken maar ook naar
buiten gaan. Buitenshuis praten. Klank-

Ze gaan vaak ver boven mijn pet in
abstractie en denken, maar vroeg ik iets
dan waren ze altijd bereid mee te denken.
Ik vergeet er natuurlijk een paar nu, ga je
dit opschrijven? Nou ja, het zijn stuk voor
stuk vakmensen, heel plezierig om mee
om te gaan, die hun kennis en doorleefdheid met je willen delen. Ze geven geen
college of zeggen je moet dit of dat. Maar
ze zijn in hun eigen werkveld heel
gedreven, ze willen zichzelf ontwikkelen
en dat roept bij mij bewondering op. Ze
gaven mij zicht op nieuwe werelden of
processen. Dus het is een mix van
spiegelen, echo’s, complementair denken,
elkaar opjutten, gevoelige snaren raken,
inspireren, uitdagen. Vaak trof mij de
vraag: ‘Waarom heb ik dit zelf niet
bedacht?’”

Je vergeleek een griffier zojuist met een
gemeentesecretaris?

“Ja. Voor ik griffier werd was ik in diverse
gemeenten secretaris geweest. Toen vulde
ik die functie al in van de bestuurskant.
Dus niet zozeer als directeur van een
organisatie, dat was een afgeleide van
de bestuurlijke ondersteuning van de
bestuursorganen. Dat ben ik ook als
griffier blijven doen. De griffie en de raad
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Als raadsleden niet beter gebruik maken
van hun eigen ambtenaren, áls die al zijn
aangesteld, dan gaan ze het niet redden

Interview

Ik zeg: doe mij meer
raadsleden voor
minder geld:
300 of zo

Maar je hebt zoveel bedacht

“Niet om het bedenken, maar om het doel.
Daarom heb ik, denk ik, altijd oog voor
mijn eigen feilbaarheid. Dat klinkt als
koketteren, maar het is pure noodzaak.
Ik ben geholpen door mensen die tegen mij
zeiden: ‘Jan Dirk, leuk bedacht, maar dit
moet jij niet doen, dit ben je niet. Ze zetten
mij terug in mijn eigen mogelijkheden. En
tegelijk hebben ze mij individueel telkens
weer uitgedaagd. Ik werd er een kennis-veelvraat van. Wat je nog niet weet,
kun je te weten komen. Wat je nog niet
kunt, kun je leren. Per saldo heb ik het niet
zo hoogdravend, ingewikkeld of briljant
bedacht. Tussen alles wat niet lukte, zie ik
mijn successen als dingen die ik bereikte
door slim, misschien ook wel sluw, te
acteren. Door oplossingsgericht te denken,
dingen aan elkaar te knopen en mensen
daarmee te verrassen. Maar ik vind dat
niet onderscheidend omdat het voor mij
voelt als ‘dat kan iedereen’.”

ambitie voor ‘de beste griffier’ zo hoog
mogelijk maken. En dat moet een gezamen
lijke wil zijn. Ik zie nu dat er raadsleden
zijn die vol op oorlogspad richting hun
griffiers zitten. Die willen die functionaris
in het hok, vergaderingen voorbereiden,
processen regelen, meer niet. Die zijn bang
voor een professionele griffier die willen
een kleine griffier om hun machtspositiespel te kunnen spelen. Dan wil je dus geen
griffier die mee aan een evenwicht in de
raad werkt. Maar weet dat die sterke
eenlingen, die grote spelers, die zonder
tegenmacht ín de raad alles naar hun hand
hebben gezet, die krijgen dat vroeger of
later wel terug. En je gemeente wordt er
niet beter van.”
Er moeten stevige mensen in de griffie,
bepleit Pruim al jaren. Niet alleen een
griffier, maar ook zijn mensen. Omdat de
griffie bijdraagt aan een evenwicht binnen

de raad. Ieder raadslid heeft immers zijn of
haar kwaliteiten en het gesprek moet daarover gevoerd (durven) worden. Dan helpt
het om in de raad te zoeken naar informele
natuurlijke leiders. Ook een burgemeester
kán hier een rol in hebben. “We zijn de
democratie mét elkaar, daar moeten we
ook samen aan werken. Het is helemaal
niet erg om iets of iemand te kennen ‘als
zwakke schakel’ in je raad. Dan kun je er
namelijk samen extra aan werken en dan
blijk je met die persoon in de raad toch
goed te kunnen oogsten. Dat heb ik
meermalen in raden zien gebeuren.
Wat dat betreft kan de Vereniging van
Griffiers ook wel wat meer kracht zetten.
Die hebben de neiging alles af te stemmen
op de zwakste schakels. Het is prima om
die proberen omhoog te trekken, maar je
moet ze niet als uitgangspunt nemen. Dan
gaat alles omlaag! Durf te interveniëren.”

Maar niet iedereen heeft daar het lef voor.
Dat heb je echt wel nodig. Zijn die griffiers
er in Nederland?

“Ik ben echt degene niet die anderen de
maat gaat nemen. Hooguit kan ik iemand
overreden om eens iets anders te proberen.
Maar de tragiek voor het vak en de raden is
wel dat er een groep griffiers is die het nou
eenmaal niet kán. Alleen dat is geen
verwijt aan die griffiers, maar aan hun
raden! Die hebben daar iemand neergezet
die geen speldenprikjes kan of durft
uitdelen. Als een raad niet om te beginnen
zo’n griffier wil hebben, dan wordt het
echt problematisch. De raden moeten hun
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Afscheid als griffier van Almere
Op 23 april nam Jan Dirk op een bijzondere manier afscheid als griffier van de Raad
van Almere. Wel in de raadzaal, maar met slechts een kleine groep aanwezigen. De
burgemeester, de presidiumvoorzitter, zijn opvolger en hijzelf hadden elk een mooie
voordracht. Met vier camera’s, extra licht en geluid en een studio-inrichting met
regietafel en wat al niet meer, maakten we een soort televisie-uitzending die midden in
de nacht (!) prompt door meer dan duizend mensen werd bekeken. Liever hadden wij
en hij een echte-mensen-bijeenkomst gehad, niet zozeer ter afscheid, maar om nog
een laatste spurt te trekken, nog één keer op de barricade. Toch was hij heel gelukkig
met z’n afscheid, vooral omdat hij weet dat er in oktober alsnog een symposium komt.
Dat is dan ook minder ‘opgehangen’ aan hem. Niet dat hij het uit de weg gaat, op de
voorgrond treden als het nodig is, maar dat is het hem net: hij vindt zichzelf niet meer
nodig. Althans: hiervoor.

Wat is de stand van zaken van de lokale
democratie in Nederland?

“Dat is een veel te brede vraag. Maar ik
zie dat het een moeilijke raadsperiode is in
heel Nederland. Er is geen tijd en geen oog
voor verbinding met de ander. Men gunt
zich ook geen tijd om te oriënteren en te
settelen. Volgens mij zitten maar weinig
fracties in hun kracht en dat komt door het
dilemma van de politieke partijen. Hoe die
nu acteren, hoe ze tot bemensing komen.
Die werkwijze zit de ideologie van het
raadslid in de weg, die wil wat vanuit de
eigen kwaliteit. Maar politieke partijen
bestaan niet meer uit homogeen denkende
mensen, het zijn trouwe stemmers die
allemaal hun idealen anders invullen. Dus
raken partijen steeds meer gefocust op het
in stand houden van het eigen groepje. Een
ratrace naar binnen om als partijtje te
overleven. En dus niet om je heen te kijken
en van anderen te leren en je positie ten
opzicht van hen bepalen. Daar zit de
tragiek in van de fragmentatie van het
politieke landschap: steeds kleinere
partijen trekken zich in zichzelf terug.”

Dus ze vormen niet meer ‘samen’ de
volksvertegenwoordiging, maar gaan
allemaal hun eigen viool spelen. Hoe
lossen we dat dan op?

“Er terug mensenwerk van maken.
Vooral in het begin van de raadsperiode
veel meer aandacht besteden aan relaties,
aan de opbouw ervan, aan de samenstelling van raad. Achteraf zie ik dat in onze
raad in deze periode eigenlijk niet drie
maar zes studiedagen per jaar nodig
waren geweest. Ook hier zie ik de tragiek
van de partijpolitiek. Het zijn goede
mensen, maar hun verbinding met de
diverse sociale lagen in de bevolking is
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verre van vanzelfsprekend. En de vergoeding is daarvoor niet de juiste prikkel.
Nog even en die is hoog genoeg dat een
groep mensen het raadswerk als fulltime
baan wil gaan doen. Dat zal de eenzijdigheid van een raad versterken in plaats
van dat er sprake is van diversiteit.”
“Ik snap wel dat het raadslidmaatschap
als maatschappelijke plicht niet meer
haalbaar is. Maar ik vraag je, hoe krijgen
we ze terug; de mensen die zich ervoor
opwerpen? Die het niet meer in de
partijlijn zoeken, maar buitenom durven.
Vrij. Ik denk dat daarvoor de fracties
minder dominant moeten zijn en
misschien zelfs moeten wijken. Dat kan
gemakkelijk, want volgens de wet bestaan
ze niet. En dan kun je als stad een appèl
doen op een groep mensen om, niet
vanuit de elitaire kant, maar vanuit een
gevoelde plicht, iets te gaan bijdragen.”
“Het is nu kennelijk zo dat in een kleine
samenleving geen mensen kunnen
worden gevonden voor de raad. Misschien
was het dan toch niet zo’n goed idee om al
die gemeentes op te heffen. Dan hadden
we sowieso al meer raadsleden gehad. Ik
zeg: doe mij meer raadsleden voor minder
geld: 300 of zo. Nou, die passen niet in de
raadszaal, zeg jij dan. Ja, en dat is ook net
de bedoeling. Maar in die driehonderd
zitten tal van mensen uit eigen domeinen,
culturen, subgroepen. Die hoeven niet
allemaal tégelijk iets te vinden. Maar ze
willen wel samenwerken om iets te
bereiken, te controleren, omdat ze op
een kwestie een gedeelde affiniteit
hebben. En ze hoeven niet te zoeken
naar verbinding met de stad, ze zíjn
samen de stad.”

In de aanloop naar 2022, wat is jouw
goede raad voor een nieuwe raad?

“Dat is een klassieker die ik al jaren roep:
voor welke persoonlijke drijfveren wil jij in
de raad? Weet je dat niet, laat je helpen om
het scherp op je netvlies te krijgen. Lukt
het niet, word dan ook geen raadslid. Weet
je het wel, dan komt daarna het fractie
gedoe, het coalitiegedoe, het social media
gedoe. Gedoe, maar je hebt jouw drie
punten op je netvlies als bakens in een
storm. En moet je kijken als we dat
extrapoleren. Drie punten van vijfenveertig
raadsleden is 135 punten. De helft is
overlap. Dan heb je als raad zestig punten
-gezamenlijk- die je als breinaalden in het
college kunt blijven prikken. Dat is niet
ingewikkeld. Dus durf gewoon voor je
eigen doelen te gaan. Tastbare, herkenbare,
concrete doelen, die je eigen burgers
begrijpen. En stel dat ze het niet begrijpen,
dan heb je het altijd nog voor je eigen
overtuiging gedaan dat je gemeente er
beter van wordt. Vier jaar lang.”

Vijfenveertig graspollen, geen grasmat.
Ieder voor zich. Is dat de toekomst?

“Die gevoelde fragmentatie hoort bij deze
tijd. Dat is nu eenmaal zo. Maar daar is
dan ook werk aan de winkel voor de raad.
Die moet zélf de eenheid in verscheidenheid uitdragen. Elke dag, elke week. En
juist niet elke keer op zoek gaan naar
verwijdering met onderscheidende quotes.
Want je doet dit vier jaar misschien wel in
je uppie, je bent alleen wat samen. Als hele
raad. Er zijn twee zichtbare raadswerelden:
de bedachte raad met het goede gesprek in
het stadhuis. Dat is die van het gezamenlijk weloverwogen het openbaar bestuur
vormen. Die andere is die van de raad op
straat. Die je in de krant leest, maar vooral
online. Met social media, overhaaste
meningsvorming, eenzijdige afweging en
de besluiten die niet in de raadzaal maar
in de media vallen. Het zijn parallelle
werelden en die tweede beïnvloedt de
eerste nu negatief, hij holt de hoedanigheid van de eerste uit. Benoem ze daarom
allebei, geef ze een plaats naast elkaar,
zodat iedereen weet dat er niet maar
één beeld van de wereld is en niet maar
één waarheid.”

Interview

Ik heb wat aan
mensen die mij een
draai om de oren
durven te geven
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Over de plicht
om te tornen
aan de macht
De hamvraag rondom macht is hoe je haar in kunt perken. Anders gezegd, als we
onder absolute macht die macht verstaan waaraan op geen enkele manier getornd
mag worden, dan hebben mensen van oudsher die macht onwenselijk gevonden.
Als ik hier zeg ‘mensen’, dan bedoel ik niet alle mensen, maar mensen in de zin
van individuen, omdat ik individuen begrijp als wezens die zich niet neerleggen
bij de macht en die daarom het idee van een absolute macht per definitie absurd,
contradictoir of simpelweg gevaarlijk vinden. Pas later zal duidelijk worden waarom
ik dit begrip van individualiteit hier gebruik.
René ten Bos over de sceptische grondhouding

H

oe moeten we ons dat ‘tornen aan de macht’
voorstellen? Toen de oude Grieken dachten
over de macht van hun goden, kwamen ze op
het zalige idee dat zelfs de machtigste god niet
zomaar alles zou moeten kunnen doen wat hem
goeddunkt. De ene god corrigeerde als het ware de
andere god, maar het kwam ook voor dat mensen
goden corrigeerden en goden mensen (waarbij dat
laatste natuurlijk wel wat vanzelfsprekender was).
Die wederzijdse correctie vindt plaats doordat er
een circulatie van uiteenlopende verhalen op gang
kwam. Nooit mag men zich neerleggen bij één
verhaal, of dat nu van God, van een despoot, van het
kabinet, van het RIVM of van het OMT komt.

Polytheïsme of polymythie zijn met andere woorden
manieren om aan machtsdeling te doen. Nooit mag
alles overgelaten worden aan het oordeel van de
enkele, nooit mag men luisteren naar één verhaal.
Omdat sommigen het veel beter uitlegden dan ik
ooit kan, wil ik hier de Duitse filosoof Odo Marquard
(1927-2015) citeren uit een stuk dat Lob des Poly
theismus heet:
“De pluraliteit bestaat in een scheiding der
machten : zij verdeelt de macht van een verhaal over
vele verhalen. Divide et impera, of divide et fuge :
bevrijd je in elk geval door te verdelen, dat wil
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zeggen, door ervoor te zorgen dat de verhalen elkaar,
in hun macht over ons, wederzijds in balans houden
wanneer ze op ons inwerken, en zo deze werking
limiteren. Juist hierdoor behoudt de mens zijn kans
op vrijheid, en blijft de mogelijk open dat eenieder
zijn eigen pluraliteit heeft: dat ieder mens een
enkeling blijft. Deze kans wordt hem ontnomen
zodra de ongedeelde macht van één verhaal hem
beheerst. Dan raakt de constitutie van niet-identiteiten, kenmerkend voor zijn pluraliteit van verhalen,
door zo’n monoverhaal uitgeblust. Hij onderwerpt
zich aan de absolute alleenheerschappij van een
mythe in het enkelvoud, welke geen andere mythen
naast zich duldt; hier geldt het gebod: ik ben uw
enige verhaal, gij zult naast mij geen anderen
verhalen hebben.”
Machtsdeling is fundamenteel in de rechtstaat
omdat deze meerdere verhalen nodig heeft om goed
te kunnen functioneren. Op velerlei manier heeft
men hier uitdrukking aan proberen te geven. Denk
hier bijvoorbeeld aan de beroemde slagzin: Le roi
règne, mais il ne gouverne pas. De koning regeert,
maar hij bestuurt niet. In die zin is zijn macht
beperkt. Tegelijkertijd ziet hij erop toe dat de
bestuurders er geen al te grote puinzooi van maken.
Soms gaat het verhaal van de koning in tegen het

René ten Bos is Nederlands
filosoof, auteur en
organisatiedeskundige. Hij
is hoogleraar filosofie van
managementwetenschappen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en
honorary professor aan de
Universiteit van St.
Andrews in Schotland
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Machtsdeling is
fundamenteel in de
rechtstaat omdat deze
meerdere verhalen nodig
heeft om goed te
kunnen functioneren

verhaal van het bestuur, en vice versa. De subjecten
in het land hebben daardoor meerdere verhalen – in
ieder geval twee – ter beschikking staan.
Achter de vermaarde trias politica zit dezelfde
soort gedachte over machtsdeling. De rechterlijke,
de wetgevende en de uitvoerende macht moeten
elkaar in een soort evenwicht houden. Steeds
wanneer bijvoorbeeld de rechterlijke macht als het
ware verdoofd wordt om ruim baan te geven aan
de uitvoerende macht, iets wat we bijvoorbeeld zien
bij het afkondigen van de noodtoestand of bij het
nemen van lockdown-maatregelen, weten we dat er
iets misgaat en het resultaat daarvan is dat er nog
maar één verhaal bestaat: het gaat uiteindelijk om
de volksgezondheid, het gaat uiteindelijk om de
staatsveiligheid, het gaat uiteindelijk om de
eliminatie van het kwaad …alle andere zaken,
bijvoorbeeld de schending of opheffing van bepaalde
grondrechten, zijn daarmee minder relevant.
Alleen een monotheïstische God weet hoe
belangrijk het is om één verhaal naar voren te
brengen en daardoor – want hier gaat het uiteindelijk
om – al het denken terzijde schuiven ten gunste
van het doen. Oog in oog met grote kwaad geldt
geen analyse, hoeven we geen verhaal, willen we
niet luisteren – onnadenkendheid wordt onder
‘monomythische’ condities de nieuwe deugd en het
‘polymythische’ denken wordt als staatsgevaarlijk
gezien. Het is de bittere pil die iedereen moet slikken
als vastgesteld is dat het uiteindelijk slechts om
dit en niet om iets anders gaat. Het beroep op
finaliteiten vindt zijn diepere grond in een vermoeidheid met verhalen. Er moet, in simpele taal,
een einde komen aan het gelul. Zelfs een recht
schapen politicus als Angela Merkel gaf uiting aan
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deze vermoeidheid toen ze zich, na het afkondigen
van coronamaatregelen, beklaagde over de einde
loze “Diskussionsorgie” in haar land. Thatcher zei
het haar ooit voor: “There is no alternative”.
Want dat is wat finaliteit impliceert: het einde van
alternatieven.
Niet alleen kunnen we de rechterlijke macht
verdoven, maar we kunnen ook de wetgevende
macht aan sedatiestrategieën onderwerpen. Het
zogenoemde dualisme wordt dan geofferd. Wat is
dualisme? Het gaat simpel gezegd om varianten op
het credo van de koning die wel regeert maar niet
bestuurt. De dualist pleit ervoor dat de overheid
regeert en de kamer controleert. Dit betekent dat
het parlement, dat we hier dienen op te vatten als
een ‘praathuis’, andere verhalen naar voren brengt
dan de overheid. Op basis van de representatieve,
deliberatieve en ook legislatieve functie die het
heeft, dient dat parlement zelfs een veelheid aan
verhalen te genereren. En ja, daar kunnen de
dienaren van de overheid wel eens moe van worden.
Niet erg, maar als parlementariërs er zelf moe van
worden, vervreemden zij zich van hun wat je kunt
zien als hun raison d’être.
Het ongenoegen vanuit het uitvoerende laat zich
als volgt samenvatten:
1. praten is geen doen;
2. in andere landen (denk aan landen die wat meer
‘congressioneel’ of ‘gouvernementeel’ zijn) wordt
de uitvoering niet zo makkelijk als bij ons
belemmerd door al het geklets.
Zeker als de nood aan de man is, wordt het
ongenoegen sterker en is er een tendens om het
parlement monddood te maken. Dat laatste kan op
verschillende manieren: zorg ervoor dat de

Je moet twee of meer
verhalen, overtuigingen
of meningen op elkaar
laten botsen

genomen beslissingen al tot in alle details in
achterkamertjes, tijdens etentjes in het restaurant
of via de app bedisseld worden; zorg ervoor dat de
bureaucratie ellenlange dossiers produceert die het
verhaal al vertellen en andere verhalenvertellers
monddood maken; of pleeg karaktermoord op
sommigen van die volksvertegenwoordigers door ze
‘wappie’ te noemen of ze aan te zetten tot ‘normaal’,
lees: meegaand gedrag. Als aldus de verzameling
volksvertegenwoordigers gereduceerd wordt tot
niet veel meer dan ‘klapvee’ (naar analogie van
‘stemvee’), dan is niet alleen de individualiteit van
de parlementariër maar ook het veelgeprezen
‘dualisme’ in gevaar. Er is geen tegenmacht meer.
Informateur en minister van staat Tjeenk-Willink
weet precies wat dat inhoudt: hij wil dat bij de
onderhandelingen voor de nieuwe kabinetsformatie
niet alles tot in details wordt doorgenomen, omdat
dit de openheid die wezenlijk hoort bij machtsdeling
zou weghalen.

Sceptische grondhouding

Fundamenteel aan het hele idee van machtsdeling
en dus ook aan het idee van het dualisme is een
sceptische grondhouding. De hierboven genoemde
Odo Marquard wees erop dat in ‘twijfel’ het woord
‘twee’ zit. Dat zit natuurlijk ook in het woord
‘dualisme’. Je moet twee of meer verhalen, overtuigingen of meningen op elkaar laten botsen zodat ze,
net zoals dat gebeurde bij de goden in een polytheïstisch systeem, aan kracht inboeten. Sommigen
zullen dit postmodern of relativistisch vinden, maar
niets is minder waar in een parlementaire democratie
die haar naam waardig is. Zo’n systeem kent geen
sterke verhalen, alleen maar verhalen die aan kracht
inboeten. Zeker, daar kun je als bestuurder of ook
als burger erg onrustig van worden. Dat geblaat is
ook doodvermoeiend. Dat weet Marquard ook wel.
Mensen blijven bij al die botsende verhalen lachend
of huilend achter, zo denkt hij, maar ze krijgen er
iets waardevols voor terug: ze worden individuen en
zijn geen radertjes in een bureaucratie, laat staan
onderdeel van een parlementaire claque.
Het individu in de politiek twijfelt en maakt een
keuze, altijd vanuit de wetenschap dat er een
vergissing gemaakt kan worden. Wie er niet langer
in slaagt zichzelf de mogelijkheid van een vergissing
toe te dichten waar anderen met hun verhalen op
wijzen, is vergeten dat hij of zij simpelweg niet lang
genoeg leeft om dingen met absolute zekerheid te
stellen. Zelfs de goden hadden in het oude Griekenland niet het recht op een wereld zonder alternatieven en zonder andere verhalen.
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Verstand van
zaken, gevoel voor
verhoudingen;
een overdenking

In 2002 is in Nederland de dualisering ingevoerd. Deze dualisering kon,
in de woorden van D. J. Elzinga, de voorzitter van de staatscommissie
en het gezicht van het proces, bijdragen aan ‘het noodzakeljke open en
openbare politiek debat (dat) in veel gevallen niet werd gerealiseerd’.
Eén en ander werd vooral veroorzaakt door de verklontering van raad en
college. Wethouders waren tevens raadslid en dominant in hun fracties.
Dit betekende dat de meeste politieke dossiers werden afgehandeld in de
beslotenheid van fractie- en collegevergadering. Het open politieke debat
in de gemeenteraad kwam daardoor onder druk te staan, waardoor de
herkenbaarheid van de lokale en provinciale politiek jegens de burgers
schade leed. Een duidelijker scheiding tussen raad en bestuur zou niet
alleen beter passen bij de principiële machtenscheiding in de trias
politica, maar zou ook moeten bijdragen aan het verkleinen van de kloof
tussen ‘de politiek’ en de maatschappij. Een duidelijkere scheiding om
een kloof te verkleinen?
Esther Veldhuijzen van Zanten, Walter Huurdeman en Marco Vonk over de behoefte aan het goede gesprek
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‘It’s easier to talk
about hate in public,
then about love’
- Donella Meadows -

S

inds de invoering van de dualisering en de
oprichting van raadsgriffies in 2002 heeft de
wereld in de lokale democratie van Nederland
niet stil gestaan. De uitgesprokenere scheiding
tussen bestuur en raad is tot stand gebracht maar
begint zelf het karakter van een kloof te krijgen:
“Dualisme bracht meer politisering in de raad, meer
polarisatie, maar geen raad die (…) verbindt, (…)
samenbrengt”, aldus Jan Dirk Pruim in zijn essay
Het lege midden.
We zien sinds 2002 een versnippering van
politieke partijen in gemeenteraden en een sfeer
waarin hyperigheid en de behoefte om in de
spotlights te staan is toegenomen. Deze ontwikkeling
heeft op de samenwerking tussen gemeenteraad en
gemeentebestuur én tussen gemeenteraad en
gemeentelijke organisatie merkbare effecten gehad.
Die effecten zijn vaak belemmerend en soms
polariserend: ‘wij van de raad’ (en de griffie) versus
‘zij van het college’ (en de organisatie). Het achter
kamertjesgevoel is niet verdwenen door het
dualisme, wel stijgt het aantal wethouders die
tussentijds opstappen (of weggestuurd worden)
gestaag. In de piekjaren 2004, 2008, 2012, 2016 en
2019 en 2020 kwamen landelijk meer dan honderd
wethouders ten val. De meest genoemde reden
daarvoor zijn ‘politiek verstoorde verhoudingen’.
We zien deze ontwikkelingen met lede ogen aan

en willen betrokken geledingen een waarderend
perspectief aanreiken.
Wat ons als buitenstaanders direct opvalt als we
een raads- of commissievergadering volgen is de
kwaliteit van het debat in de raad. Aan de inzet en
grondigheid van de voorbereiding van raadsleden
ligt het meestal niet, maar wát een energie gaat er
wekelijks verloren aan gehakketak over details en
hoe weinig tijd blijft over voor de ‘echte politieke
discussie’. Op veel plekken in het land signaleren
we een negatieve spiraal. Van de drie taken van de
gemeenteraad: volksvertegenwoordiging, kader
stelling en controle van het college komen volksvertegenwoordiging en kaderstelling maar moeizaam
uit de verf. Gemeentelijke taken zijn complex en
bieden vaak weinig beleidsruimte. Volksvertegenwoordiging: het maken van keuzes op basis van wat
de kiezers willen, is zo een lastige zaak: voor veel
gemeentelijke taken en het daarmee samenhangende
aanzienlijke budget valt er niet veel te kiezen.
De drie decentralisaties hebben het gedeelte van de
gemeentelijke taken waar weinig tot geen politieke
beleidsruimte is alleen maar vergroot. Volksvertegenwoordiging verwordt dan maar al te vaak tot het
vormen van een spreekbuis van onvrede van
individuen. Deftig heet dat ‘de ombudsfunctie’ en die
is ook belangrijk, maar uiting geven aan onvrede en
wantrouwen zonder filter leidt tot een verscherping.
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Esther Veldhuijzen van
Zanten (2e van rechts),
Walter Huurdeman (4e van
links) en Marco Vonk (6e
van links) zijn seniorpartners van VIJFadvies,
een bureau van
organisatieadviseurs,
interimmanagers en jong
talent. VIJFadvies
adviseert en begeleidt bij
vraagstukken over
organiseren, leidinggeven,
samenwerken, ontwikkelen,
veranderen en persoonlijk
leren. Onze adviseurs
willen werken aan een
betere wereld en de beste
organisaties. Zij adviseren
leidinggevenden &
professionals zodat deze
voluit hun werk kunnen
doen. Zij zijn ondernemend en zorgzaam. Wat ze
brengen is vakmanschap
en levenslust.

VIJFadvies

Mede om dezelfde reden komen raden vaak ook niet
goed tot zelf stellen van heldere en herkenbare
kaders. Waar kaders worden vastgesteld in de vorm
van omgevingsplannen, strategisch sociaal beleid of
uitvoeringsagenda’s, worden die meestal door het
ambtelijk apparaat van het college voorbereid. De
raad rest dan hooguit amenderen en goedkeuren.
Wat overblijft is de controletaak. Maar ook daar
zien we dat het vaak niet gaat om de grote lijnen als
“hebben we de verwachte effecten zoals die in de
begroting zijn verwoord nu gehaald?”, maar meer
om pogingen fouten bij het college te ontdekken,
waarop gescoord kan worden.
In de verhouding tussen raad en college leiden
deze omstandigheden vaak tot een patroon. Het
college, door het ambtelijk apparaat uitgerust met

De hyperigheid en de
behoefte om in de
spotlights staan is
toegenomen
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een enorme kennis- en deskundigheidsvoorsprong
ervaart raadsvragen en kritiek als lastig en niet
altijd even terzake. Raadsleden ervaren de daarbij
behorende houding als afwerend, misschien zelfs
toedekkend en proberen feller grip op de daden van
het college te krijgen. De toon wordt scherper, geen
detail wordt geschuwd. En de vragen worden steeds
lastiger te beantwoorden. Ambtenaren zijn steeds
meer tijd kwijt aan vragen en als de portefeuille
houder die niet naar genoegen van de steller
beantwoordt, komen er vervolgvragen: ‘beet!’
Ondertussen wordt het lokale politieke debat voor
burgers zo steeds minder aantrekkelijk en uiteindelijk ook minder relevant, behalve als die burger
toevallig betrokken is bij een ‘kwestie’. Het boven
geschetste patroon is destructief en maakt de
afstand tussen burgers en de raad alleen maar
groter. Geruzie over details ontneemt de burgers
de zin betrokken te zijn bij of ook maar kennis te
nemen van het constructief vormgeven aan het
bestuur van de gemeente.
Maatschappelijke verschillen worden, als het
goed is, weerspiegeld in de raad. Maar die verschillen verworden maar al te vaak tot tegenstellingen.
Tegenstellingen in de gemeenteraad zijn op zichzelf
een onderdeel van de volksvertegenwoordigende
functie van die raad, de tegenstellingen komen
‘buiten’ immers ook voor. Lokale politiek geeft
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strijd en conflict over verschillen in de samenleving
vorm. Daarom is de vraag van belang of die politiek
effectief is in de productieve omgang met die
verschillen. Politiek maakt verschil in de omgang
met maatschappelijke pluraliteit. Democratie is
alleen maar zinvol te begrijpen vanuit een erkenning en waardering van verschil. Het is het verschil
van en tussen burgers dat leidt tot strijd en conflict
die in een democratie steeds voorlopig en vreedzaam worden beslecht. In de manier waarop dat
gebeurt kan de griffie wat betekenen. Helpt de
griffie de tegenstellingen te vergroten of kan de
griffie een bijdrage leveren aan het creëren van
verbinding?
Door de groeiende animositeit tussen raad en
(vooral) individuele raadsleden enerzijds en college

en individuele collegeleden anderzijds dreigt de
functie van de griffie soms een instrument in een
strijd tussen college en raad te worden. Procedures
krijgen dan het karakter van een strijdmiddel. In de
veronderstelde tegenstelling tussen raad en college
zoeken raadsleden houvast in procedures, structuren
en systemen. De sfeer wordt technocratisch, koud,
afstandelijk, demotiverend en vooral vermoeiend.
Wie samenwerkt met raadsleden, hun adviseurs
bij de griffie, met bestuurders en hun adviseurs in
de organisatie proeft de behoefte aan een ander
perspectief. Een behoefte bij al deze betrokkenen
aan het goede gesprek. Aan meer warmte in het
samenwerken, aan minder verlorenheid in abstractie, aan meer betrokkenheid in het debat, aan
werkelijk samenspel. Wij zien een steeds terug
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Helpt de griffie de tegenstellingen te vergroten of kan de
griffie een bijdrage leveren aan het creëren van verbinding?

kerend verlangen bij álle betrokkenen aan focus,
focus op wat in de eigen stad en wijk echt van belang
en relevant is. De wens om niet een wethouder op de
vingers tikken als manier om gezien te worden,
maar als een gelegenheid om uit te leggen waarom je
liever kiest voor ‘meer X ten koste van Y’.

stellen, waardoor er zicht kan komen op valkuilen
en blinde vlekken. Om onder ogen te zien dat er
altijd tegengeluiden zullen zijn. In een bloeiende
democratie is conflict niet afwezig, maar vormt zij
een lange rij van onenigheden waar we beschaafd
mee zijn omgegaan.

De griffie kan een belangrijke rol spelen in de
zoektocht naar manieren om uit ‘wij vs. zij’ -patronen
te stappen. De griffie kan verbinding tot stand
brengen, een verbinding die de lokale democratie
verdiept en verrijkt. Die recht doet aan het dualisme
door de verschillende posities te kennen, te
erkennen en door vanuit de eigen positie samen met
raad, bestuur en ambtelijk apparaat de goede toon
te vinden.

Als betrokkenen vanaf de zijlijn zien wij concrete
aangrijpingspunten voor griffiers en griffies. Aan de
basis daarvan staat de overtuiging dat het benutten
van dynamiek en het verbeteren van de voorwaarden
voor interactie zal leiden tot een krachtiger en
constructiever democratisch samenspel.

Allereerst door te stoppen met meeklagen over
het onderlinge ‘gedoe’ vanuit de wetenschap dat
sociale verbanden altijd interactief, organisch en
non-lineair zullen verlopen. Wie leert te stoppen
met denken vanuit maakbaarheid, kan zich richten
op het begrijpen van dynamiek en een meervoudige
(systemische) kijk ontwikkelen. Met die systemische
blik ontstaat ook bewustzijn van de beperktheid van
de eigen waarneming. Door (zelf)reflectie te
ontwikkelen (en te stimuleren) groeit het vermogen
om (samen) een stap achteruit te doen en de
dynamiek onbevangen en zonder oordelen of
voorkeuren te schouwen. Dan ontstaat een klimaat
waarin ‘dat wat gezegd moet worden, gezegd kan
worden’. Waarin de kwaliteit van de interactie hoog
is en ‘slecht nieuws’ niet belangrijker wordt dan
‘goed nieuws’. Echte doorbraken kunnen juist
ontstaan als alles en iedereen er mag zijn met alle
gedachtes, twijfels, emoties en verlangens.
Daarnaast door een ontschuldigend mensbeeld te
ontwikkelen. Samenwerken en conflict zijn ook in
de lokale democratie twee kanten van dezelfde
medaille. Relationele spanningen verstoren de
samenwerking niet, maar bieden een kans om de
interactie goed op te bouwen. En dat opbouwen van
interactie reikt verder dan het overbruggen van
verschillen door in dialoog aan een gemeenschappelijk doel te werken (en het streven naar consensus).
Veeleer gaat het erom elkaar de gelegenheid te geven
het eigen standpunt tot op het bot ter discussie te
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• Neem positie. Werk als griffier vanuit een positie
in het midden omdat dat een plek is van waaruit
je kunt uitzoomen en anderen kunt meenemen
reflectie en het nadenken over de beste bijdrage.
Een positie van waaruit je standpunten kunt
helpen onderzoeken niet als incident, maar als
een voorbeeld van een langere lijn, van een
patroon.
• Stel de inhoud voorop en ga op zoek naar een
nieuwe toon (woorden, beelden en gesprekken).
Vind als griffier een geluid dat past bij zorgvuldigheid en waardering voor de onderlinge
verhoudingen en interacties. Een bijdrage die
hoorbaar en voelbaar maakt dat elke actor in het
lokale samenspel een stukje zicht op de werkelijkheid in handen heeft en over kritische kennis
beschikt die nodig is om tot duurzame beleidsen besluitvorming te komen.
• Bied hulp door als griffier steeds de juiste
mensen bij het juiste onderwerp te betrekken.
Wees de belangenbehartiger van het geheel en
deins niet terug als het spannend wordt. Wie de
verschillen op tafel weet te brengen omdat hij
vertrouwen heeft in het geheel, wordt beloond
met nieuwe inzichten en verbinding.
Deze aangrijpingspunten vergen moed. Moed om
een onafhankelijke, opbouwende rol te pakken. Om
in de soms gespannen verhoudingen de eerste stap
te zetten. En moed om het vertrouwen te hebben dat
een waarderende benadering navolging krijgt en
voor alle betrokkenen het meeste oplevert.

De Duurzaamheidsadvocaat

Alles moet duurzaam volgens
deDuurzaamheidsadvocaat
Duurzaamheidsadvocaat. De economie, de
De
energie, de liquiditeit en de draaideur van het stadhuis. Hij moet nog eens
uitzoeken wat liquiditeit is, maar het klinkt vloeibaar. Het zal wel jargon voor
waterbeheer zijn en dat moet zeker duurzamer.
Hij produceert maandelijks moties, amendementen en raadsvoorstellen om zijn
doel te bereiken. Laatst moesten de trapliften er aan geloven. Een dynamo!
Stroom opwekken met dalen, stroom gebruiken voor het stijgen. Een duurzaam
perpetuum mobile.
In de fractie kijkt iedereen angstig naar hem. Zou het wel duurzaam zijn, dat
bestemmingsplan? Het vreet tijd, die betogen van hem.
Hij weet het, het kost decennia, eeuwen misschien. Hij heeft geduld.

Waar is de
machinekamer?

Pleidooi voor een driehoek in het platte vlak
Vooraf: griffiers hebben een scherp oog voor de dingen die niet
gebeuren, niet gezegd worden, voor woorden die vermeden
worden en argumenten die op zak blijven. Want zij weten dat
juist in datgene wat niet gebeurde of niet werd gezegd vaak de
sleutel ligt voor het vervolg, voor een uitweg of een oplossing.
Jasper Loots over een driehoek in het platte vlak
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n het essay ‘De griffie van morgen: ruimtemakers
gezocht’ (Pruim, 2021) komt het woord ‘driehoek’
niet voor: geen woord over de bestuurlijke
driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en
griffier. Waarom niet? Een goed functionerende
driehoek is toch een belangrijke, zo niet cruciale
voorwaarde voor een sterke raad? Het raadsel
wordt groter als blijkt dat in het essay ook de
burgemeester, als voorzitter van de raad, vriendelijk
wordt bedankt.
Een essay is een ‘op overtuiging gericht betoog’.
Hoe overtuigend is het om de driehoek te negeren
en de burgemeester af te serveren? Gaat dat de
raad helpen? Komt die raad (beter) in positie als
de griffier er op lokaal niveau alleen voor komt
te staan?

Een machinekamer

“We kunnen dit als griffiers beginnen, maar niet
waarmaken, niet alleen. Het moet ‘het verhaal’
worden van de belangengroeperingen van raads
leden, wethouders, gemeentesecretarissen en
burgemeesters, van de VNG en van het ministerie
van BZK, van wetenschap en kennisinstituten”.
Dit is geciteerd uit het essay ‘De griffie van morgen:
ruimtemakers gezocht’. De griffier kan niet de enige
ruimtemaker zijn, zo lees ik deze oproep. Schouder
aan schouder moet er gestreden worden voor een
sterke raad, voor een gemeenteraad die optimaal in
positie is. Bondgenoten zijn nodig. Strijdmakkers
gezocht.

Jasper Loots is
onafhankelijk adviseur,
(debat)trainer en onderzoeker en is actief in
politiek bestuurlijke
domein. Hij werkt voor
overheidsorganisatie en
onderwijs- en zorginstellingen.

zeggen: waar is de technische ruimte? Dat onaantrekkelijke hok zonder ramen waar ‘de apparatuur
is geplaatst die noodzakelijk is voor het functioneren
van het bouwwerk’, aldus de tekst uit het bouw
besluit.

Een staande driehoek

Kan uit bovenstaand citaat een andere conclusie
worden getrokken dan dat dus in elke gemeente de
burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris
de handen ineen moeten slaan? Omdat zij - die drie
eenzame functionarissen - de raad optimaal kunnen
bedienen en positioneren als zij bereid zijn samen
de hand aan de ploeg te slaan. Geen formeel
gremium, maar wel een drietal met het gezag en
de mogelijkheden ‘dingen in gang te zetten’. Dat een
vliegwiel kan zijn.

Het goede nieuws is dat in veel gemeenten de
driehoek met enige regelmaat - hoewel niet per se
regelmatig - bij elkaar komt. Dit geldt voor plus
minus twee derde van alle gemeenten. Het minder
goede nieuws is dat “het gesprek in de driehoek in
veel gemeenten maar moeizaam tot stand komt als
het gaat om onderwerpen als ontwikkelingen in de
samenleving, signalen binnen en buiten de gemeente, de spelers zelf […] en de persoonlijke bijdrage van
de spelers aan de kwaliteit van de processen, van de
samenwerking en van de dienstverlening van de
gemeente.”

Het is raadselachtig dat in het essay wel een appel
wordt gedaan op de landelijke belangengroeperingen,
maar vervolgens met geen woord wordt gerept over
het belang van de lokale, bestuurlijke driehoek.
Waarom is er geen machinekamer ingetekend op die
bouwplaat van de griffie van morgen? Een huis met
vele kamers, maar de machinekamer ontbreekt in
deze blauwdruk van het ideaal. Naar analogie van
de bouwtekening van een huis zou je ook kunnen

Hoewel dit citaat is ontleend aan een onderzoek
dat is gepubliceerd in 2011, lijkt het niet gewaagd te
stellen dat een decennium later de waan van de dag
nog altijd bepalend is voor de agenda van veel
driehoeken. Er wordt meestal slechts één vergadering of vergadercyclus terug en vooruit gekeken.
Het gaat dus vooral over gedoe en gedoetjes, over de
onvermijdelijke plooien in het vergader- en besluitvormingsproces. Er is te weinig tijd voor verwonde-
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ring en reflectie, te weinig lange termijn en er is te
weinig gezamenlijkheid, te weinig gedeelde ambitie.
Veel genoemde oorzaken voor het niet (goed)
functioneren van de lokale driehoek zijn:
1. Slechte persoonlijke verhoudingen tussen de
leden van de driehoek;
2. Bestuurscultuur met strikte scheiding tussen
gemeenteraad, college en uitvoering;
3. Passiviteit: griffier, gemeentesecretaris of
burgemeester nemen geen initiatief.
Niet zelden is het een het gevolg van het ander.
Het resultaat is in alle gevallen het gemis aan een
geoliede machinekamer. Waar de drie hoofdrol
spelers blijven hangen in
een energieverslindende
krachtmeting, zal de
driehoek nooit een
krachtcentrale zijn.

Recent onderzoek van Berenschot toont aan hoe
belangrijk zo’n ‘lokale draaischijf’ is. Want “het niet
goed functioneren van deze lokale driehoek leidt tot
stroeve besluitvormingsprocessen en suboptimaal
samenspel tussen raad en college én tussen raad en
ambtelijke organisatie”. Niet verwonderlijk dus dat
de Raad voor het Openbaar Bestuur decentrale
volksvertegenwoordigingen aanraadt “het samenspel en coördinatie in en door de driehoek burgemeester/commissaris van de Koning–secretaris–
griffier te versterken”. Volgens de Raad voor het
Openbaar Bestuur is de positie van de griffier nog te
vaak afhankelijk van vooral de steun die hij of zij van
de gemeenteraad krijgt. De Raad voor het Openbaar
Bestuur stelt terecht dat de kracht en de doorzettingsmacht van de griffier wordt bepaald - en dus
ook beperkt - door het
goed of minder goed
functioneren van de
bestuurlijke driehoek.

Een driehoek in het
platte vlak: een
draaischijf

Koos Janssen, sinds
2006 burgemeester van
Zeist, spreekt daarom
liever niet van ‘de driehoek’. “Want dan denk je
meteen aan een staande
driehoek en dan ligt al snel
de vraag op tafel wie die bovenste punt is, wie de baas
is. Dus ik zeg altijd: we hebben in Zeist geen driehoek! Geen staande althans.”

Een driehoek in het platte vlak: een draaischijf

Koos Janssen vervolgt: “Bij ons ligt die driehoek
in het platte. Het is geen driehoek maar een cirkel,
want het is een draaischijf. Wij proberen gedrieën
de verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van de verschillende velden waarop inwoners,
ambtenaren, bestuurders, regiobestuurder,
ketenpartners en al die andere partijen en bestuursorganen actief zijn.”
Geen macht, niet beslissingsbevoegd, maar wel
in staat om gezaghebbend bij te dragen aan het
faciliteren van goede besluitvorming. Met de
burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris
in de rol van oliemannetjes. Dienend, faciliterend,
verbindend. Samenwerkend ten dienste van een
krachtig lokaal samenspel waarin iedereen
gefaciliteerd wordt om de hem of haar gegeven
rollen en taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen en uitvoeren.

In gemeenten waar
veel van de grond komt
en de prestaties van het
bestuur positief gewaardeerd worden “is de
agenda van de driehoeksspelers (burgemeester,
griffier en secretaris)
veel meer inhoudelijk, daar zoekt men actief naar
verbindingen tussen de ontwikkelingen in de
samenleving en het bestuur en daar wordt gezocht
naar slimme compromissen waarin alle partijen
zich goed kunnen vinden en waarmee zij uit de
voeten kunnen. ‘Blaming en shaming’ is daar uit
den boze en men is ook wars van abstracte en
conceptuele discussies. De inhoud van het gesprek
tussen burgemeester, griffier en secretaris is
dichtbij, informeel, concreet en bewogen. [...] De
verhoudingen worden in krachtige driehoeken niet
geformaliseerd, geproblematiseerd of staatsrechtelijk op scherp gezet.”
Een goed functionerende driehoek, die ‘draaischijf’
in het platte vlak, zet met regelmaat in elk geval deze
punten op de eigen agenda:
•

•

Visieontwikkeling en de agendavorming die
daarbij hoort: wat voor gemeente willen we zijn en
wat moet er (dus) op de agenda (komen te) staan?;
Rolneming en samenspel: hoe worden de
besluitvormingsprocessen dus vormgegeven (wie
doet wat en beslist op welk moment over wat)?;
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•

•

•

De regio, de regionale ontwikkelingen en
regionale opgaven én kansen en zorgen dat de
‘raad goed in de regio’ komt en ‘de regio goed in
de raad’;
Kwaliteit van de lokale democratie en de gezamenlijke zoektocht naar ruimte (maken) voor
inwoners, instellingen, ketenpartners en al
die anderen;
De zorg voor minder informatiedichtheid en
meer informatiewaarde.

Deze opsomming is niet compleet maar illustreert
wel heel mooi de verantwoordelijkheid van de
driehoek voor wat je ‘de procesarchitectuur’ zou
kunnen noemen. Het ‘in positie zijn’ is immers sterk
afhankelijk van het goed inrichten van de vergaderen besluitvormingsprocessen. Die procesarchitectuur moet worden voorbereid, besproken en
geëvalueerd in de machinekamer. Die afstemming is
noodzakelijk voor het goed laten functioneren van
het lokaal democratisch en gemeentelijk bestuurlijk
bouwwerk. In de machinekamer vindt het afstellen
en smeren plaats, daar wordt energie opgewekt en
‘de boel in gang gezet’.
Dus: een raad in positie vraagt inderdaad om een
krachtige griffier en die griffier is krachtig als hij of
zij samenwerkt en steun vindt in een driehoek waar
de spelers gelijkwaardig en gezamenlijk investeren
in samenspel en positiespel. Een sterke driehoek
is met andere woorden een conditio sine qua non
voor elke griffier die de raad succesvol optimaal
wil positioneren, binnen het gemeentehuis en ook
daarbuiten.

In de machinekamer
vindt het afstellen en
smeren plaats,
daar wordt energie
opgewekt en ‘de boel
in gang gezet’
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Het kind en het badwater

Stel dat, om welke reden dan ook, de driehoek
(nog) niet die gedroomde dienstbare draaischijf
is, dan is de burgemeester (in potentie) een
fantastische bondgenoot in de strijd voor ‘een raad
in positie’. Toch? Een burgemeester die niet vanuit
prominentie maar uit dienstbaarheid bereid is om
de raad niet slechts voor te zitten, maar ook voor
te gaan in de voortdurende zoektocht naar zo
betekenisvol en goed mogelijk functioneren en
positioneren.
Die burgemeester wordt in het essay ‘De griffie
van morgen: ruimtemakers gezocht’ even vriendelijk als beslist bedankt. Zo althans lees ik de
volgende aanbeveling uit het essay. “Daarom geef ik
in overweging om mee te denken over de mogelijkheid van een eigen voorzitter voor de raad. Gekozen
uit zijn midden, niet zijnde de burgemeester dus.
Een raad dus met een ‘dagelijks bestuurder’, die
van de raad is, er voor de raad is, die de raadsvergaderingen voorzit, die het presidium voorzit en die de
agendacommissie voorzit. Die namens de raad
‘eigenaar’ is van het streven de raad steeds optimaal
te positioneren en te bedienen en daarnaast richting
geeft aan de griffier, zodat de griffie niet verkrampt,
bang om te veel of juist te weinig te doen.”
Enige maanden na het verschijnen van het essay
was diezelfde aanbeveling ook terug te lezen in het
rapport ‘Teveel van het goede? De staat van het
burgemeestersambt anno 2020’. Daarin is te lezen
dat diverse maatschappelijk-politieke en bestuurlijk-juridische ontwikkelingen ertoe leiden dat de
spanningen tussen de verschillende rollen die de
burgemeester dient te vervullen groter worden.
En dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat het
allemaal wat te veel wordt voor die burgemeesters.
Het zou daarom wel eens onvermijdelijk kunnen
zijn dat er in het takenpakket wordt geschrapt.
Een optie is dat “de burgemeester geen taken meer
bekleedt waarvoor een neutrale positie nodig is.
Daarbij kan in eerste instantie worden gedacht aan
de raadsvoorzittersrol. Die wordt dan belegd bij de
uit de raad gekozen voorzitter (nu vicevoorzitter),
zoals in veel Vlaamse gemeenten gebruikelijk is.”
Uit datzelfde onderzoeksrapport blijkt dat de
burgemeesters zelf zo gevraagd aangeven die rol
van raadsvoorzitter juist een zeer belangrijk onderdeel van hun ambt te vinden. “Hun perspectief is
dat van een goed functionerend gemeentebestuur
en wordt in belangrijke mate bepaald door hun

Goede samenwerking

Een burgemeester kan veel
betekenen en doen voor
de positie van de raad

dubbelrol als raads- en collegevoorzitter: ze voelen
zich duidelijk verantwoordelijk voor een goede
besluitvorming en een goed bestuur, en hechten er
zeer aan dat de raad goede besluiten neemt en goede
kaders stelt. College en ambtelijke organisatie, maar
ook de samenleving, hebben daar baat bij, en veel
van de burgemeesters sturen daarin nadrukkelijk
bij wanneer ze dat nodig vinden”.
In de reacties op dit rapport van verschillende
burgemeesters en van het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters wordt dan ook juist met nadruk
gewezen op die zo waardevol ervaren dubbelrol en
op het feit dat de burgemeester een natuurlijke
‘linking pin’ is tussen college en raad. Juist daardoor
kan de burgemeester veel betekenen voor (de positie
van) de raad.

Er staat heel bewust ‘kan’ in de vorige zin. Een
burgemeester kan veel betekenen en doen voor de
positie van de raad. Het is inderdaad geen garantie.
Toch durf ik de stelling aan dat een eigen (dus uit
het midden van de raad gekozen) voorzitter nooit in
de positie kan en zal zijn om meer te kunnen doen
voor de positie van de raad dan de burgemeester
zoals we die vandaag de dag kennen. Het is met
andere woorden beter om de burgemeester ‘aan
het werk te zetten’, in plaats van hem of haar ‘op
afstand te zetten’.

Meer frustratie dan argumentatie?

Jan Dirk Pruim is een wijs man. Juist daarom is
het zo raadselachtig dat de driehoek in het essay
wordt doodgezwegen en de burgemeester als
voorzitter wordt bedankt. Zijn het de twintig
Almeerse jaren die dit standpunt verklaren, deze
sprong vooruit, deze sprong in het duister? Klinkt
de frustratie hier luider dan de argumentatie?
Jan Dirk Pruim is een wijs man. Hij weet dus
- als geen ander zou ik willen zeggen - dat in
hetgeen niet genoemd wordt inderdaad vaak de
sleutel ligt voor het vervolg, voor de uitweg of de
oplossing. Welbeschouwd is dit essay dus te lezen
als een oproep aan raden, burgemeesters, secretarissen, griffiers - en aan zijn opvolger - om toch
vooral te investeren in een dienstbare draaischijf.
De machinekamer in!
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Goede raad

Colofon
Het Magazine Goede Raad is een uitgave
van de griffie van de Raad van Almere.
Het idee voor het magazine is ontstaan
naar aanleiding van het afscheid van
Jan Dirk Pruim als griffier van Almere,
om vanuit zijn rijke ideeënnalatenschap
een bloemlezing te laten ontstaan die kan
bijdragen aan de doorontwikkeling van
de lokale democratie. De inhoud is tot
stand gekomen door interviews en
dankzij de welwillende bijdragen van de
auteurs. Wij zijn alle contribuanten
onuitsprekelijk dankbaar.
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PRUIMPRAAT

Als u een lezer bent die nog niet weet dat
oud-griffier Jan Dirk Pruim ontelbare gedachten aan de publieke ruimte heeft toevertrouwd, behoort u tot een schaars gezelschap.
Veel gelezen worden zijn stukken op binnenlandsbestuur.nl (gewoon zoeken op ‘pruim’)
en ook zijn LinkedIn berichten zijn populair.
Het is zelfs zo dat de Almeerse griffier al
jaren een eigen landelijk content platform
heeft (pruimpraat.nl), al ruim voordat hij zelf
besefte wat dat eigenlijk is. Zijn eruditie op
het gebied van het openbaar bestuur is omgekeerd evenredig met die van hedendaagse
online techniek. Maar dit terzijde.
‘Pruimpraat’ heet zijn content platform (plat gezegd:
website) en je vindt er fijne doorwrochte teksten op.
Vermaard is het essay ‘Het lege midden’. Het werd in tal
van gremia opgepakt als praatstuk over de rol en het
functioneren van een betekenisvolle gemeenteraad. Die dus,
volgens Pruim, de ruimte in het maatschappelijk midden
niet of onvoldoende inneemt. En dan is er ‘de Olifant die
naar het kerkhof loopt’, over gemeenteraden die instinctief
hun naderend verscheiden verbergen achter het gedoe van
werkafspraken, procedures en machtsverhoudingen. Allengs
lijkt die archetypering wel te verschuiven naar het vehikel
van de politieke partijen, die zich ook al niet erg in Pruims
toegenegenheid konden verheugen. Maar lees het vooral
zelf en vorm uw eigen oordeel. Dat is ook altijd de bedoeling van Pruim geweest.

Een leeswijzer is hier wel op zijn plaats: twee tot drie keer
lezen! Bij voorkeur met tenminste één overnachting
ertussen. Want Pruims stukken zijn altijd in volbloed
Pruimeriaans opgesteld, zoals wij op de griffie én in het
stadhuis van Almere zijn vocabulaire steevast aanduiden.
Het heeft op momenten wel iets van het hoog-Nederlands
koeterwaals, maar verwar dit niet met jargon, nietszeggendheid of breedsprakigheid. Want dat is het allemaal niet. Of
wel. Pruimeriaans betekent: alles zeggen, zonder het
letterlijk gezegd te hebben. Of juist: helemaal niets zeggen,
terwijl de impliciete boodschap wel subtiel tussen je oren
ontstaat. Niet-denken is niet mogelijk. Pruim kaapt uw
breincapaciteit zonder dat u er erg in heeft. U snapt het
vast wel. Of niet. Is niet erg, daar heeft hij zelf ook last van.
Na het interview voor dit magazine stuurde hij de concepttekst terug met als opmerking ‘soms snap ik mezelf niet’.
Maar intussen had hij wel steengoeie auteursverbeteringen
aangebracht. Dus.
Kortom, u moet ze lezen, die inspirerende, duwende en
trekkende, schurende maar vaak vlot-bekkende verhalen
van hem, want u kunt er alleen maar wijzer van worden.
Eentje mág u in elk geval niet overslaan. Dat is zijn laatste
essay met de titel ‘De griffie van morgen: Ruimtemakers
gezocht.’ Het wordt in dit magazine door verschillende
auteurs aangehaald. De twee medeschrijvers, Jasper Loots
en Gert-Jan Broer hebben in dit magazine eigen pagina’s
waarin duidelijk wordt dat ze het niet helemaal eens zijn
met hun essayist. Hoe kan dat nou? O ja, tegenspraak.
Jan Dirks missie is geslaagd.

het symposium
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Goede raad

Iedere gemeente heeft
recht op een goede raad.
Maar wat is een goede raad? Wie zitten daar in? Hoe krijg je een goede raad en wie is daarvoor
aan zet? Met elkaar praten is slechts het begin. Daarna komt het erop aan iets te doen. Het
symposium is uw kans om inzicht te krijgen in wat ons bindt en scheidt, in waar we elkaar
versterken of prikkelen en in de analyse van de risico’s en kansen van onze gezamenlijke
opdracht. En het is uw kans om uw netwerkpartners te ontmoeten en van woorden naar daden
te komen.
Symposium Goede Raad
Vrijdag 8 oktober 2021
13:00 -16:00 of zoveel later als leuk
Raadzaal stadhuis Almere
Het programma bestaat uit een aantal inleidingen van auteurs van het magazine Goede Raad
met de lezing van filosoof René ten Bos als keynote. Daarnaast is er een forumdiscussie, een
speeddeal-sessie en een beste borrel achteraf. Benut uw netwerkkansen. In Almere zijn
uitstekende restaurants en prima hotelvoorzieningen.
Inschrijving start ná de zomer op raadvanalmere.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op redactie@raadvanalmere.nl.

