
Dit	  opinieartikel	  is	  opgesteld	  op	  basis	  van	  een	  interview	  met	  Caspar	  van	  den	  Berg.	  	  

Gemeentebestuur	  moet	  politieke	  kleur	  bekennen	  
Caspar	  van	  den	  Berg	  

De	  huidige	  decentralisatiebeweging	  is	  de	  belangrijkste	  verandering	  in	  de	  binnenlandse	  bestuurlijke	  
verhoudingen	  van	  de	  afgelopen	  decennia.	  Meer	  verantwoordelijkheden	  en	  grotere	  budgetten	  bij	  
de	  gemeenten	  zorgen	  tegelijkertijd	  ook	  voor	  grotere	  uitdagingen.	  	  

De	  maatschappelijke	  verhoudingen	  zijn	  de	  afgelopen	  20,	  25	  jaar	  steeds	  horizontaler	  geworden.	  De	  
decentralisaties	  van	  jeugdzorg,	  awbz	  en	  wmo,	  waarbij	  het	  lokale	  bestuur	  meer	  
verantwoordelijkheden	  krijgt,	  passen	  schijnbaar	  in	  deze	  tijd.	  Ik	  hoor	  vaak:	  als	  de	  samenleving	  
horizontaal	  wordt,	  dan	  zou	  de	  overheid	  dat	  ook	  moeten	  worden.	  Toch	  vind	  ik	  dat	  een	  vreemde	  
opstelling.	  Het	  is	  de	  vraag	  of	  een	  meer	  horizontale	  samenleving	  ook	  een	  meer	  horizontale	  vorm	  van	  
openbaar	  bestuur	  vereist.	  Ik	  denk	  zelfs	  dat	  het	  extra	  noodzakelijk	  is	  om	  in	  een	  horizontale	  
samenleving	  een	  duidelijke	  verticale	  structuur	  tussen	  bestuurslagen	  te	  hebben.	  We	  hebben	  juist	  
behoefte	  aan	  een	  verticale	  coördinatie	  in	  interbestuurlijke	  verhoudingen,	  om	  de	  aansluiting	  tussen	  
beleid,	  uitvoering,	  financiën	  en	  het	  grote	  politieke	  verhaal	  te	  waarborgen.	  Multilevel	  governance	  is	  
een	  vorm	  van	  besturen	  die	  dit	  probeert	  te	  doen	  door	  af	  te	  wijken	  	  van	  het	  traditionele	  top-‐down	  
opleggen	  van	  regels.	  	  

Multilevel	  governance	  kent	  een	  horizontale	  dimensie	  en	  een	  verticale	  dimensie.	  In	  de	  verticale	  
dimensie	  is	  een	  duidelijke	  verdeling	  van	  macht	  en	  bevoegdheden	  tussen	  verschillende	  bestuurslagen	  
zichtbaar.	  Er	  is	  dus	  geen	  concentratie	  van	  macht	  op	  één	  niveau	  maar	  er	  bestaan	  naast	  hiërarchie	  ook	  
non-‐hiërarchische	  relaties	  tussen	  de	  verschillende	  bestuurslagen.	  Dat	  het	  lokale	  bestuur	  nu	  een	  
uitgebreider	  takenpakket	  krijgt,	  vind	  ik	  een	  goede	  zaak.	  John	  Stuart	  Mill	  en	  Alexis	  de	  Tocqueville	  
gaven	  al	  aan	  dat	  hoe	  belangrijk	  het	  lokale	  bestuur	  is,	  (a)	  als	  school	  voor	  democratisch	  burgerschap;	  
(b)	  als	  plek	  waar	  energiek,	  daadkrachtig	  bestuur	  meer	  kans	  heeft	  dan	  op	  het	  centrale	  niveau,	  en	  (c)	  
als	  waarborg	  tegen	  de	  wat	  deze	  denkers	  noemden	  de	  “vrijheidverstikkende	  centrale	  
overheidsmacht”.	  Hoewel	  ook	  Thorbecke	  deze	  mening	  was	  toegedaan,	  zijn	  deze	  deugden	  van	  een	  
sterk	  lokaal	  bestuur	  in	  Nederland	  met	  de	  tijd	  wat	  op	  de	  achtergrond	  komen	  te	  staan.	  Het	  lokaal	  
bestuur	  lijkt	  nu	  aan	  een	  comeback	  toe	  te	  zijn	  en	  dat	  is	  een	  goede	  zaak.	  In	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  is	  
deze	  trend	  al	  langer	  aan	  de	  gang,	  onder	  de	  noemer	  van	  ‘localism’,	  zie	  de	  Localism	  Act	  2011.	  Dit	  wil	  
niet	  zeggen	  dat	  deze	  wet	  in	  haar	  uitvoering	  zaligmakend	  is,	  maar	  het	  versterken	  van	  het	  lokaal	  
bestuur	  als	  zodanig	  is	  zeer	  belangrijk.	  

De	  horizontale	  dimensie	  van	  multi-‐level	  governance	  laat	  zien	  dat	  het	  besturen	  van	  de	  samenleving	  
niet	  alleen	  in	  handen	  van	  overheid	  en	  overheidsactoren	  ligt,	  maar	  ook	  beleid	  en	  dienstverlening	  ook	  
tot	  stand	  komt	  	  door	  grote	  betrokkenheid	  van	  semi-‐overheidsactoren,	  private	  actoren,	  en	  burgers	  
zelf.	  Het	  bestuur	  is	  daarmee	  een	  complex	  samenspel	  van	  overheid,	  semi-‐overheid,	  private	  partijen	  en	  
burgers.	  Regels	  worden	  vaak	  niet	  top-‐down	  opgelegd	  maar	  besturen	  gebeurt	  ook	  op	  basis	  van	  
onderhandelen	  in	  netwerken	  tussen	  de	  verschillende	  partijen.	  	  Daarin	  wordt	  de	  rol	  van	  de	  
gemeenten	  steeds	  belangrijker.	  	  	  Enerzijds	  is	  er	  een	  trend	  vanuit	  de	  samenleving	  dat	  mensen	  steeds	  
meer	  de	  behoefte	  hebben	  om	  hun	  eigen	  keuzes	  te	  maken	  en	  is	  er	  het	  probleem	  dat	  one-‐size-‐fits-‐all	  
in	  werkelijk	  inhoudt:	  one-‐size	  fits	  nobody.	  Volgens	  het	  kabinet	  willen	  mensen	  ook	  gewoon	  meer	  zelf	  



organiseren,	  zelf	  invloed	  hebben	  op	  de	  zorg	  die	  ze	  krijgen.	  Anderzijds	  ziet	  het	  kabinet	  ook	  kansen	  om	  
budgetten	  te	  verminderen.	  Ook	  hierbij	  kunnen	  we	  naar	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  kijken,	  waar	  de	  
huidige	  coalitieregering	  sterk	  inzette	  op	  de	  Big	  Society,	  waarbij	  de	  overheid	  kleiner	  zou	  worden	  en	  
het	  maatschappelijk	  middenveld	  moest	  groeien.	  Geen	  verkeerde	  gedachte,	  maar	  doordat	  de	  regering	  
tegelijkertijd	  sterk	  heeft	  bezuinigd	  op	  de	  diensten	  die	  het	  maatschappelijk	  middenveld	  zou	  moeten	  
leveren,	  is	  Big	  Society	  inmiddels	  een	  term	  geworden	  die	  vooral	  op	  hoongelach	  kan	  rekenen.	  	  

Optimale	  schaalgrootte	  

Per	  1	  januari	  2015	  krijgen	  gemeenten	  er	  dus	  de	  verantwoordelijkheid	  over	  drie	  grote	  
beleidsonderwerpen	  bij.	  Hoe	  gaan	  zij	  dit	  organiseren	  met	  uiteindelijk	  flink	  minder	  geld?	  Nu	  is	  
optimale	  schaalgrootte	  	  eigenlijk	  de	  heilige	  graal	  in	  het	  openbaar	  bestuur;	  op	  welke	  schaal	  moet	  je	  
opereren	  om	  de	  beste	  resultaten	  te	  behalen?	  Op	  deze	  vraag	  bestaat	  geen	  one-‐size-‐fits-‐all	  antwoord.	  
Ten	  eerste	  omdat	  er	  verschillende	  perspectieven	  op	  “de	  beste	  resultaten”	  zijn?	  In	  welke	  termen	  
definiëren	  we	  die?	  In	  termen	  van	  geld,	  in	  termen	  van	  kwaliteit,	  in	  termen	  van	  legitimiteit?	  Deze	  
waarden	  kunnen	  met	  elkaar	  botsen	  en	  dat	  maakt	  het	  openbaar	  bestuur	  zo’n	  moeilijke	  en	  
tegelijkertijd	  spannende	  bezigheid.	  De	  tweede	  reden	  dat	  er	  geen	  one-‐size-‐fits-‐all	  antwoord	  op	  het	  
vraagstuk	  van	  schaalgrootte	  te	  geven	  valt,	  is	  dat	  optimale	  schaal	  sterk	  afhankelijk	  is	  van	  de	  
omstandigheden:	  voor	  de	  brandweer	  kan	  een	  andere	  schaal	  optimaal	  zijn	  dan	  voor	  werkgelegenheid	  
en	  een	  sterk	  vergrijsde	  gemeenschap	  kan	  een	  andere	  optimale	  schaal	  voor	  lokaal	  bestuur	  hebben	  
dan	  een	  hele	  jonge	  gemeenschap.	  Om	  betere	  keuzes	  te	  kunnen	  maken	  zou	  je	  naar	  een	  soort	  
afwegingskader	  toe	  kunnen	  gaan	  waarin	  verschillende	  dimensies	  aan	  bod	  komen;	  het	  antwoord	  is	  
afhankelijk	  van	  het	  beleidsonderwerp	  plus	  een	  aantal	  andere	  factoren.	  	  

De	  mate	  van	  efficiëntie	  is	  één,	  maar	  de	  kenmerken	  van	  een	  bepaald	  beleidsonderwerp	  vragen	  niet	  
altijd	  per	  definitie	  om	  een	  schaalvergroting.	  Het	  gaat	  ook	  heel	  erg	  om	  herkenning,	  de	  legitimiteit,	  de	  
democratische	  behapbaarheid	  van	  een	  gemeente	  en	  die	  wijzen	  juist	  vaak	  naar	  een	  iets	  kleinere	  
schaal.	  Hoe	  groter	  de	  gemeente,	  hoe	  lastiger	  het	  is	  voor	  burgers	  om	  zich	  te	  herkennen	  in	  hun	  
bestuur	  en	  hun	  bestuurders.	  	  

Bij	  het	  vinden	  van	  de	  optimale	  schaal	  wegen	  kortom	  drie	  aspecten	  mee:	  de	  aard	  van	  het	  
beleidsonderwerp	  (doe	  recht	  aan	  het	  onderwerp);	  de	  democratische	  behapbaarheid	  (hoe	  kleiner	  de	  
schaal	  hoe	  beter	  democratisch	  behapbaar);	  en	  het	  economisch	  voordeel	  als	  je	  de	  schaal	  iets	  zou	  
opstuwen	  (zorg	  dat	  je	  voldoende	  massa	  hebt	  om	  efficiënt	  te	  zijn).	  Een	  balans	  tussen	  die	  drie	  
aspecten	  moet	  worden	  gevonden.	  

Ontwikkelingen	  

De	  decentralisatiebeweging	  staat	  niet	  los	  van	  de	  veranderingen	  in	  de	  samenleving.	  Ik	  denk	  dat	  er	  
weinig	  perioden	  zijn	  geweest	  waarin	  de	  samenleving	  zo	  snel	  en	  op	  zoveel	  vlakken	  aan	  het	  
veranderen	  was.	  De	  twee	  belangrijkste	  ontwikkelingen	  waar	  gemeenten	  mee	  te	  maken	  zullen	  krijgen	  
zijn	  in	  mijn	  optiek	  nieuwe	  technologie	  en	  de	  toepassing	  daarvan,	  en	  vergrijzing.	  Aan	  de	  ene	  kant	  zal	  
de	  robotisering	  impact	  hebben	  op	  de	  werkgelegenheid	  en	  dus	  op	  de	  arbeidsmarkt,	  maar	  bieden	  
technologische	  ontwikkelingen	  nieuwe	  mogelijkheden	  in	  de	  zorg.	  Door	  het	  gebruik	  van	  technologie	  
kunnen	  mensen	  die	  zorg	  nodig	  hebben	  langer	  thuis	  blijven	  wonen;	  kunnen	  sommige	  zorgbehoeften	  
op	  afstand	  gemonitord	  worden	  en	  kan	  zorg	  zelfs	  ook	  op	  afstand	  geleverd	  worden.	  Aan	  de	  andere	  
kant	  is	  de	  toenemende	  vergrijzing	  een	  gegeven.	  Gemeenten	  moeten	  meer	  inspelen	  op	  de	  



consequenties	  die	  deze	  ontwikkelingen	  met	  zich	  mee	  brengen,	  want	  naar	  mijn	  verwachting	  zullen	  die	  
ingrijpend	  zijn.	  

Het	  is	  daarom	  belangrijk	  deze	  ontwikkelingen	  in	  een	  breder	  perspectief	  te	  zien	  en	  dat	  begint	  er	  voor	  
mij	  eigenlijk	  mee	  dat	  elke	  gemeente	  een	  duidelijk	  verhaal	  zou	  moeten	  hebben.	  Inwoners	  willen	  
weten	  waar	  hun	  gemeente	  voor	  is	  en	  waar	  hun	  gemeente	  naar	  toe	  gaat.	  Dat	  verhaal	  wordt	  deels	  
geformuleerd	  door	  eigenschappen	  van	  de	  gemeente	  zelf	  zoals	  de	  grootte,	  ligging,	  en	  sterke	  punten,	  
en	  deels	  door	  de	  lokale	  politieke	  kleur	  en	  richting.	  Vervolgens	  richt	  je	  daar	  de	  taken,	  activiteiten,	  
processen	  en	  menskracht	  van	  de	  organisatie	  op	  in.	  	  

Profileren	  

Het	  is	  daarom	  van	  belang	  om	  de	  lokale	  democratie	  te	  versterken.	  Uit	  een	  onderzoek	  van	  het	  Instituut	  
Bestuurskunde	  van	  de	  Universiteit	  Leiden	  blijkt	  dat	  bij	  de	  bezuinigingen	  die	  in	  2008	  en	  2009	  in	  
gemeenten	  zijn	  uitgevoerd	  er	  pas	  verschillen	  optraden	  zodra	  de	  gemeenten	  van	  elkaar	  verschilden	  in	  
grootte	  en	  samenstelling.	  Welke	  politieke	  partij	  de	  grootste	  is	  in	  	  een	  gemeente	  maakte	  bijna	  geen	  
verschil	  voor	  de	  mate	  waarin	  en	  de	  wijze	  waarop	  er	  bezuinigd	  is.	  	  	  

Als	  er	  één	  moment	  is	  waarop	  gemeenten	  de	  kans	  moeten	  grijpen	  om	  zich	  meer	  te	  profileren,	  zowel	  
naar	  hun	  eigen	  inwoners	  als	  naar	  Den	  Haag,	  dan	  is	  het	  nu.	  En	  die	  profilering	  zal	  echt	  politiek	  moeten	  
zijn.	  Gemeenten	  staan	  nu	  op	  een	  kruispunt.	  Ze	  krijgen	  te	  maken	  met	  nieuwe	  taken,	  nieuwe	  
bevoegdheden	  en	  nieuwe	  politieke	  keuzes	  die	  ze	  zullen	  moeten	  maken.	  	  We	  zijn	  gewend	  aan	  de	  
volgorde:	  taakstelling	  en	  een	  opdracht	  voor	  bezuiniging.	  Geld	  was	  daarbij	  sturend	  en	  vervolgens	  
keken	  we	  wat	  we	  nog	  konden	  doen.	  Natuurlijk	  zijn	  financiële	  middelen	  ook	  straks	  nog	  van	  groot	  
belang,	  maar	  op	  het	  niveau	  van	  de	  gemeente	  zullen	  ook	  steeds	  duidelijker	  strategische	  en	  politieke	  
keuzes	  gemaakt	  worden.	  Maar	  straks	  liggen	  aan	  het	  beleid	  van	  de	  gemeente	  strategisch	  politieke	  
keuzes	  ten	  grondslag.	  	  

Het	  gemeentebestuur	  zal	  kleur	  moeten	  gaan	  bekennen	  om	  zich	  als	  gemeente	  te	  kunnen	  profileren.	  
De	  huidige	  transities	  en	  wellicht	  andere	  transities	  in	  de	  toekomst	  geven	  gemeenten	  meer	  ruimte	  om	  
te	  manoeuvreren.	  	  Een	  mooi	  voorbeeld	  vind	  ik	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs.	  Ook	  op	  dit	  gebied	  zou	  
de	  rol	  van	  de	  gemeente	  in	  de	  toekomst	  kunnen	  veranderen.	  Onderwijs	  heeft	  een	  belangrijke	  
maatschappelijke	  functie.	  Het	  punt	  is	  dat	  gemeentelijke	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  onderwijs	  op	  
dit	  moment	  niet	  verder	  reikt	  dan	  de	  schoolgebouwen.	  Dat	  is	  voor	  sommigen	  te	  beperkt.	  Er	  zijn	  nu	  al	  
voorbeelden	  van	  wethouders	  die	  het	  waarborgen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  naar	  zich	  toe	  
trekken.	  Ik	  vind	  dat	  er	  een	  brede	  discussie	  zou	  moeten	  komen	  over	  hoe	  gemeenten	  meer	  
verantwoordelijkheid	  zouden	  kunnen	  of	  willen	  nemen	  voor	  het	  onderwijs	  van	  hun	  eigen	  kinderen.	  
Want	  ook	  dit	  kan	  een	  manier	  zijn	  om	  je	  als	  gemeente	  duidelijk	  te	  profileren.	  

Verschillen	  

Het	  antwoord	  op	  de	  vraag:	  waartoe	  is	  de	  gemeente	  op	  aarde?	  zal	  straks	  van	  gemeente	  tot	  gemeente	  
verschillen.	  Het	  is	  namelijk	  een	  specifieke	  vraag	  waarop	  alleen	  antwoord	  gegeven	  kan	  worden	  met	  
concrete,	  specifieke	  termen	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  de	  eigenschappen	  van	  de	  gemeente	  én	  de	  
politieke	  koers	  van	  het	  gemeentebestuur.	  Het	  gevolg	  is	  een	  ‘licence	  to	  operate’	  die	  steeds	  sterker	  
vanuit	  de	  bevolking	  zal	  komen.	  Maar	  we	  zullen	  ook	  zien	  dat	  beschikbare	  middelen	  efficiënter	  zullen	  
worden	  besteed.	  	  	  



De	  theorie	  achter	  het	  neerleggen	  van	  taken	  bij	  gemeenten	  om	  daarmee	  een	  hogere	  kwaliteit	  van	  
dienstverlening	  te	  kunnen	  leveren,	  is	  een	  heel	  mooie	  theorie	  die	  zich	  nog	  wel	  moet	  bewijzen.	  De	  
verantwoordelijkheid	  daarvoor	  ligt	  nu	  bij	  de	  gemeenten	  en	  zij	  doen	  er	  goed	  aan	  om	  zich,	  naast	  hun	  
inhoudelijke	  voorbereidingen	  en	  inspanningen,	  ook	  te	  richten	  op	  de	  communicatieve	  kant.	  Met	  welk	  
verhaal	  komen	  we	  naar	  buiten?	  Hoe	  krijgen	  we	  onze	  inwoners	  mee?	  Ik	  zou	  willen	  zeggen:	  bereid	  je	  
ontzettend	  goed	  voor	  op	  je	  communicatiestrategie,	  en	  onderschat	  daarbij	  je	  burgers	  niet!	  

	  

Weergave	  van	  interview	  door	  Trudy	  Admiraal.	  	  	  


