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De decentralisaties kunnen alleen een succes worden als de noodzakelijke samenwerking tussen 

gemeenten van onderop vorm krijgt. Als niet het rijk vertelt hoe die verbanden georganiseerd 

moeten worden, maar wanneer gemeenten zelf  het voortouw nemen om te gaan samenwerken met 

verschillende partners. Dat is nieuw. Uitgaan van horizontale structuren in plaats van de klassieke 

verticale. Tegelijk zou ik tegen het rijk willen zeggen: ga voorlopig op je handen zitten en geef 

gemeenten tijd om op te bouwen. Zolang departementen de gemeente nog zien als een 

uitvoeringsloket, dan is dit geen decentralisatie maar de politieke verantwoordelijkheid voor de 

bezuinigingen neerleggen bij de gemeente. Natuurlijk moet het rijk kwaliteitseisen stellen aan lokale 

samenwerkingsverbanden. Maar dat is iets anders dan de decentralisaties dichtregelen met allerlei 

wensen en regeltjes. Dan wordt het een catastrofe. Niet mee bemoeien dus, laat het over aan de 

gemeenten om die samenwerking zélf vorm te geven met lokale partners en geef ze daarvoor de tijd. 

De decentralisatie van jeugdzorg, awbz en wmo is een gigantische operatie. Ik ben heel erg beducht 

voor een ‘beleidsneutrale’ manier van invoeren waarbij alleen het gironummer waarlangs het geld 

wordt overgemaakt verandert en alles verder hetzelfde blijft. We hebben nu de kans om te 

ontschotten, om lokaal beleid te maken over de volle breedte van al die sectoren. Als je kinderen die 

het moeilijk hebben op school nu niet beter helpt, krijg je later de rekening van de specialist die je als 

gemeente niet kunt betalen. Het zijn complexe  vraagstukken en het is dus belangrijk dat gemeenten 

daar de komende vijf jaar alle aandacht voor hebben. Ik vind het luchtfietserij om nu al over die vijf 

jaar heen te springen en alweer over andere dingen te denken. Laten we eerst dit vraagstuk goed 

aanpakken! 

Bij de keuze om het van onderop te organiseren moeten we ook eerlijk zijn over de vraag: wat als het 

niet lukt? Allereerst verwacht ik dat het in acht van de tien gevallen wél gaat lukken. In die twee 

andere gevallen kan er, vanwege ruzies of dingetjes uit het verleden, geen effectieve samenwerking 

tot stand komen. Dan heb je een aantal opties. In ieder geval moet er een partij zijn die beslissingen 

neemt. Dat zou de vereniging kunnen zijn maar dan moet de VNG wel een heel rechte rug hebben en 

heel brede schouders. Een andere optie is dat de provincie het bovengemeentelijke probleem moet 

oplossen en als ook dát niet lukt, komt de minister de knoop doorhakken. De primaire 

verantwoordelijkheid ligt hoe dan ook bij de gemeenten. Die moeten het doen en het is alleen maar 

fair om van te voren een route af te spreken mochten ze er zelf niet uit komen. 

Als samenwerkingsverbanden van onderop worden vormgegeven, zie ik een bijzondere rol 

weggelegd voor steden. Er is in veel provincies een spanning tussen stad en ommeland zichtbaar. 

Veel mensen verhuizen van economisch minder succesvolle gebieden naar de stad. Dat geeft een 

steeds groter verschil tussen een leeglopend en verarmend platteland en de steeds rijkere maar ook 

vollere stad. Ik zie mooie voorbeelden van steden die het verzwakte deel eromheen ambtelijk 

ondersteunen, soms feitelijk de ondersteuning regelen. In Groningen loopt het experiment tussen de 

stad Groningen en de gemeente Ten Boer helemaal niet gek. De gemeente Ten Boer blijft bestuurlijk 

onafhankelijk, maar de dienstverlening wordt ambtelijk vanuit de stad Groningen geleverd. Er zijn 

verschillende varianten denkbaar, maar heel principieel zou de stad gezien moeten worden als 



aanjager van de omgeving. Te lang is hierin een soort spanningsrelatie gezien. Het wordt een win-win 

situatie zodra een stadsbestuur zich realiseert dat het er niet leuker en beter op wordt als de stad 

alsmaar groter wordt. Organiseer een samenwerkingsrelatie waar beide partijen, dat leeglopende 

platteland én die groeiende stad, elkaar steunen en helpen. Ik geloof niet in het model van kleine 

gemeenten bij een stad voegen, ik ben nog zo idealistisch dat ik denk dat het motto ‘we staan er met 

elkaar voor’ veel beter werkt. 

De verschuiving van verticaal naar horizontaal moet ook binnen de landelijke politieke partijen 

gebeuren. Het antwoord op de vraag ‘wat betekent het voor politieke partijen als het lokale steeds 

dominanter wordt?’ is voor mij te vinden in het antwoord op de vraag ‘hoe gaat het eigenlijk met de 

politieke partijen?’  Slechts 2,5 % van de bevolking is lid van een politieke partij. Binnen die groep 

leden is slechts 10% actief in een partij. Landelijke politieke partijen die hiërarchisch zijn, worden 

steeds meer gezien als ‘de overheid’, niet als ‘iets van ons’. Er is een grote behoefte bij burgers om 

hun maatschappelijke betrokkenheid, hun politieke betrokkenheid te organiseren langs lijnen van 

het lokale. Je ziet nu al dat een derde van alle wethouders in Nederland een achtergrond heeft in een 

lokale politieke partij. De verbinding met de lokale werkelijkheid, de maatschappij, is daar heel sterk 

en het gewicht van een verticale organisatie heel beperkt.  

De bestaande landelijke politieke partijen vechten om hun bestaan. Ik heb geen enkele twijfel dat 

ook zij de sprong van verticaal naar horizontaal moeten maken. Ze moeten lokaliseren.  Sommige 

partijen, zoals de SP, doen dat van oudsher. Zij hebben daarin een enorme voorsprong. Ik denk dat 

bij landelijke partijen een fundamentele heroriëntatie nodig is op de vraag: hoe kunnen wij onze 

politieke rol vervullen in een horizontale wereld? Ik merk daar nog niet veel van, terwijl er wel 

degelijk ruimte is voor een nieuwe politieke rol; zoek die ruimte op. De doe-democratie met mondige 

burgers is een logisch gevolg van individualisering en beter onderwijs. We hebben burgers die heel 

veel kunnen. Maar het feit dat mensen veel zelf kunnen, betekent niet dat de overheid een blokje om 

kan. De overheid als gemeenschappelijke voorziening zal altijd nodig zijn. Deze tijd vraagt alleen om 

een ander soort politiek. Volksvertegenwoordigers moeten allereerst leren de volgende vraag te 

beantwoorden: hoe vertegenwoordig je een volk dat zichzelf wil vertegenwoordigen?  

Het is belangrijk dat de overheid veel scherper definieert  wat haar verantwoordelijkheid wordt. De 

rolverdeling tussen burger, overheid en markt moet misschien wel drastisch worden herzien. Dat 

vraagt om een maatschappelijk debat over principiële vragen: wat zijn nu echt de vierkante meters 

van de burger? Waar is de overheid onmisbaar? Wat kan de markt wel en wat kan de markt niet? Dit 

debat wordt nog onvoldoende gevoerd.  

Gelukkig zie ik wel in een aantal college-programma’s dat de vraag ‘wat voor soort lokale overheid 

willen we zijn?’ harder wordt gesteld en harder wordt beantwoord. Dat is een goede stap. Het gaat 

eigenlijk over de besturingsfilosofie die je hanteert, over de rolverdeling. Linkse mensen hebben daar  

een andere kijk op dan rechtse mensen. Het debat hoort te gaan over de grenzen van die 

rolverdeling. Het zou helpen als de gemeenten uiteindelijk duidelijk tegen hun inwoners konden 

zeggen: op die en die terreinen, voorzieningen en taken moet je niet meer bij ons zijn, maar je mag 

ons altijd aanspreken op dit en dat en zus en zo. Spreek die nieuwe rolverdeling en rollenscheiding 

hardop uit, maak er beleid van en sta ervoor. Dat voorkomt een hoop verwarring. 


