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BETROKKENHEIDD EN LOKAA L BESTUUR 

11 Slotbeschouwing 

Inn dit proefschrift staat de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek centraal. 
Uitgangspuntt vormt de veronderstelling dat er op lokaal niveau sprake is van een 
bijzonderee politieke betrokkenheid. Deze veronderstelling wordt ingegeven door 
twee,, aan verschillende theorieën ontleende benaderingen, die aangeduid zijn als de 
gebiedsgebondengebiedsgebonden en de articulerende benadering. 

Dee gebiedsgebonden benadering is direct verbonden aan opvattingen en denkbeel-
denn die in het midden van de 19e eeuw onder liberalen als Thorbecke gangbaar 
waren.. In die tijd bracht Thorbecke zijn wijzigingen op de toen sterk conservatief 
getintee Grondwet aan. Kort daarop volgde 'zijn' gemeentewet. In deze benadering 
wordtt ervan uitgegaan dat gemeenten de bestuurlijke weerspiegeling vormen van 
socialee én territoriaal gebonden gemeenschappen. De leden van deze gemeenschap 
ervarenn een gemeenschappelijke band. Op basis daarvan zijn zij bij uitstek betrok-
kenn bij het lokaal bestuur. Volgens deze benadering komt het bestuur voort uit de 
gemeenschapp en blijf t het bestuur deel uitmaken van die gemeenschap. Het zijn de 
vertegenwoordigerss van ingezetenen van de gemeenschap zélf die invulling geven 
aann dit bestuur. De liberaal Thorbecke streefde een, zij het beperkte, democratische 
vormm van bestuur na. De welgestelde burgers mochten zich met 'hun' bestuur 
bemoeienn of liever: naar Thorbeckes mening 'behoorden' zij zich met hun bestuur te 
bemoeien. . 
Gemeentenn vormen in deze gedachtelijn de politiek-bestuurlijke concretisering van 
gemeenschappen.. Er bestonden al gemeenschappen voordat er gemeenten waren. 
Doorr het veronderstelde samenvallen van gemeenschap en gemeente is de bijzondere 
betrokkenheidd van burgers bij het bestuur van hun gemeenschap, de gemeente, 
verzekerd. . 

Bijj  deze benadering van de relatie tussen burgers en hun gemeente worden regelma-
tigg vraagtekens en kanttekeningen geplaatst. Van Poelje (in: VNG, 1954), Brasz 
(I960),, Alberts (1966), Van Reijen (1979) en vele anderen in de Nederlandse 
bestuurskundee betwijfelen of zo'n vanzelfsprekende betrokkenheid van burgers bij 
hett bestuur van gemeenschap wel bestaat. Van Poelje meent dat burgers niet vanzelf 
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tott zo'n houding in staat zijn en stelt dat het lokaal bestuur deze betrokkenheid 
daaromm moet stimuleren. Brasz wijst op sociale en maatschappelijke veranderingen 
diee de klassieke gemeenschapsstructuur hebben veranderd en daarmee ook de 
vermeendee vanzelfsprekende betrokkenheid bij de lokale politiek aangetast. 
Albertss en Van Reijen benadrukken dat het lokaal bestuur door zijn bestaan be-
paaldee belangen organiseert. Burgers oriënteren zich op deze belangen en oriënteren 
zichh daardoor ook op de organisator van deze belangen: de gemeente. De gemeente 
vormtt zo de articulatie van lokaal gebonden aangelegenheden. Deze gedachtegang is 
daaromm in dit proefschrift de articulerende benadering genoemd. Burgers hebben 
directt te maken met zaken die in de lokale omgeving spelen. Meer dan bij de natio-
nalee of internationale politiek worden zij daarom gestimuleerd om kennis op te doen 
overr lokale politieke kwesties en zullen zij hun sociaal en politiek gedrag laten 
bepalenn door en richten op de gemeente. Vanwege de interactie met anderen binnen 
dee gemeente, die evenzeer geconfronteerd worden met belangen die in de lokale 
omgevingg aan de orde zijn, ontwikkelen de burgers een sterke mate van betrokken-
heidd bij de gang van zaken in de gemeente en uiteindelijk een sterke mate van 
betrokkenheidd bij het bestuur van de gemeente. 

Welkee benadering ook wordt gehanteerd, in beide gevallen wordt aangenomen dat 
juistt op het lokaal niveau sprake is van een bijzondere betrokkenheid bij het bestuur. 
Dee benaderingen veronderstellen beide eenzelfde resultaat. Ze verschillen alleen van 
elkaarr in het onderscheiden van de oorzaken van de bijzondere betrokkenheid. 
Beidee benaderingen spreken zich er niet duidelijk over uit wat nu precies het 'bijzon-
dere'' is aan de betrokkenheid. Voor de hand ligt dat het zal gaan om de mate van 
betrokkenheid,, die zal afwijken van de mate van betrokkenheid bij andere bestuurs-
lagen.. Maar dat is toch niet het enige. Verondersteld wordt dat betrokkenheid ook 
anderss totstandkomt, dat kenmerken van individuen op andere - bijzondere - wijze 
dann wanneer dat geïnventariseerd zou worden op andere bestuursniveaus, samen-
hangenn met politieke betrokkenheid. 

Alss gebruik wordt gemaakt van argumenten uit beide benaderingen, is in Nederland 
dee gedachte dominant dat de burger in bijzondere mate betrokken is bij het lokaal 
bestuur,, zoals bijvoorbeeld mag blijken uit de memorie van toelichting bij de laatste 
wijzigingg van de Gemeentewet: 'De democratie krijgt - ook via inspraak en partici-
patiee van de bevolking - op de meest directe wijze op lokaal niveau gestalte.' (TK 
1985-1986,, 19 403, nr. 3) 

Hoewell  geregeld verschillende aspecten van het functioneren van het lokaal bestuur 
zijnn onderzocht, is daarbij niet eerder systematisch getoetst of burgers zich inder-
daadd in bijzondere mate betrokken voelen bij het bestuur van hun gemeente. Het 
vaststellenn van een bijzondere betrokkenheid beperkt zich in dit proefschrift niet 
alleenn tot de mate van betrokkenheid. De aandacht gaat ook uit naar eventuele 
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bijzonderee patronen en verbanden met diverse kenmerken van burgers of van de 
gemeentee waarin zij wonen. 

Omm te bepalen of er inderdaad sprake is van een bijzondere betrokkenheid is gesteld 
datt de betrokkenheid bij de lokale politiek zich ten eerste dient te onderscheiden van 
dee betrokkenheid bij de nationale politiek. Kr is ook een tweede vergelijkingskader. 
Alss het bijzondere karakter van betrokkenheid van burgers wordt beïnvloed door 
factorenn die voortkomen uit de lokale context, is dit karakter niet in elke gemeente 
gelijk.. De relevante factoren en omstandigheden zullen van gemeente tot gemeente 
verschillen.. Daardoor zullen ze een andere invloed hebben op zowel de mate als de 
aardd van de betrokkenheid bij het lokaal bestuur. Een tweede mogelijkheid om een 
bijzonderr karakter van de politieke betrokkenheid bij de lokale politiek te herken-
nenn is daarom het inventariseren van verschillen in de patronen van politieke be-
trokkenheidd in verschillende gemeenten, of anders in soorten van gemeenten. Deze 
verschillenn hebben opnieuw betrekking op zowel de mate van betrokkenheid als de 
patronenn met diverse kenmerken van gemeenten of burgers. 

Hett onderzoek richt zich op drie aspecten van politieke betrokkenheid: politieke 
houdingen,, politieke kennis en politiek gedrag van burgers. Er is voor zo'n brede 
benaderingg gekozen, ontleend aan het werk van Sigel en Hoskin (1981), omdat 
betrokkenheidd zich niet alleen uit in politieke activiteit. Het ontbreken van zichtbare 
politiekee activiteit sluit belangstelling voor, vertrouwen in en kennis van de politiek 
niett uit. Een betrokken persoon zal zich interesseren voor de gang van zaken binnen 
dee politieke gemeenschap, kennis daarvan zich eigen maken en, indien daar aanlei-
dingg voor is, zijn gedrag daarop richten. 

Hrr is een aantal gegevensbestanden beschikbaar dat elk mogelijkheden biedt voor 
hett toetsen van aspecten van het (verondersteld) bijzondere karakter van lokale 
politiekee betrokkenheid. Deze bestanden onderscheiden zich van elkaar qua tijdstip 
vann onderzoek en aard van de gemeenten waarin de onderzoeken hebben plaatsge-
vonden.. Desalniettemin komt er in de bevindingen een sterk gemeenschappelijk 
beeldd naar voren. Juist met het oog op de verschillen tussen de bestanden kunnen de 
onderlingg sterk vergelijkbare resultaten als elkaar versterkend worden beschouwd. 

Bijj  het toetsen van de verschillende veronderstellingen die in beide benaderingen 
liggenn besloten, zijn er vier aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt betreft het 
verschill  in de mate van betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek. Volgens 
zowell  de gebiedsgebonden als de articulerende benaderingen zal de betrokkenheid 
bijj  de lokale politiek groter zijn dan de betrokkenheid bij de nationale politiek. In 
allee bruikbare bestanden komen verschillen naar voren in de mate van betrokken-
heidd bij de lokale politiek en de mate van betrokkenheid bij de nationale politiek. 
Hieroverr is in hoofdstuk 6 verslag gedaan. Alleen blijkt dat de betrokkenheid bij de 
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lokalee politiek in veel gevallen geringer is dan de betrokkenheid bij de nationale 
politiek.. Met name bli|kt dat de belangstelling voor de lokale politiek stelselmatig 
achterblijftt bij de belangstelling voor de nationale politiek. Voor andere aspecten 
vann betrokkenheid is vergelijking tussen het lokaal en nationaal niveau nauwelijks 
systematischh mogelijk. Maar ook de informatie die bij een beperkt aantal andere 
aspectenn van betrokkenheid wordt verkregen, wijst er niet op dat de betrokkenheid 
bijj  de lokale politiek structureel groter is dan de betrokkenheid bij de nationale 
politiek.. De bevindingen wijzen eerder op het tegendeel. 

Gezienn de stelligheid waarmee in beide benaderingen een grotere mate van betrok-
kenheidd bij de lokale politiek wordt verondersteld, is dit verrassend. Nu zijn er wel 
eerderr empirische studies verricht naar het functioneren van de lokale democratie 
(/iee met name Denters en Geurts |e.a.], 1998 en Dekker, 1994b) waarin eveneens, zij 
hethet op minder systematische wijze, aandacht is besteed aan de betrokkenheid bij de 
lokalee politiek. Uit de bevindingen in die studies waren al aanwijzingen af te leiden 
datt de betrokkenheid bij de lokale politiek achter kon blijven bij de betrokkenheid 
bijj  de nationale politiek.h2 Met deze kennis zijn de bevindingen in dit proefschrift 
minderr opmerkelijk. Dit neemt niet weg dat het beeld van het gemeentebestuur als 
hett politiek bestuur van een bloeiende sociale gemeenschap, waarbij dit bestuur als 
eenn "deel van de gemeenschap' oftewel als een heel nabije bestuurslaag' zou worden 
ervaren,, thans systematisch is ontkracht. Daarmee verliest de gebiedsgebonden 
benaderingg sterk aan waarde. Bezien vanuit de articulerende benadering dient te 
wordenn vastgesteld dat de lokaal gebonden belangen niet zo n grote betekenis 
hebbenn dat burgers zich meer betrokken tonen bij de lokale politiek dan bij de 
nationalee politiek. Met andere woorden, de resultaten zijn evenmin als een onder-
bouwingg voor deze benadering te beschouwen. 

Alss tweede aandachtspunt bij het toetsen van veronderstellingen in beide benaderin-

genn is vervolgens in hoofdstuk 6 de aandacht gericht op de vraag of mogelijk patro-

nenn en relaties tussen diverse kenmerken van burgers en aspecten van betrokkenheid 

verschillenn naargelang het om de lokale of de nationale context gaat. Hiervan blijkt 

nauwelijkss sprake. Slechts in een van de benutte gegevensbestanden doen zich bij 

tweee indicatoren van betrokkenheid verschillende patronen voor. Voor de twee 

indicatorenn waarbij zich verschillende patronen voordoen, geldt echter dat de 

politiekee dimensie zwak aanwezig is. Het gaat namelijk om enquêtevragen waarbij 

geïnformeerdd is of de respondenten zich interesseren voor lokaal nieuws of nationaal 

nieuws,, dan wel of ze lezen over lokale of nationale gebeurtenissen. In de vraagstel-

Opkomstt hij verkiezingen is in de huidige studie niet als indicator voor betrokkenheid beschouwd. 

Desalnietteminn kan de terugkerende constatering dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen stelsel-

matigg lager is dan de opkomst bij Tweede-kamcr\erkie/mgen als een aatmij/mg worden beschouwd dat 

hett met de betrokkenheid bij de lokale politiek weleens mee kan vallen of, zo men wil, tegen. 
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iingg wordt niet expliciet verwezen naar politiek nieuws of politieke gebeurtenissen. 
Hett feit dat louter bij deze indicatoren verschillende patronen en verbanden zich op 
lokaall  en nationaal niveau voordoen, is daarmee onvoldoende overtuigend om te 
concluderenn dat er op lokaal niveau sprake is van een bijzondere politieke betrok-
kenheid. . 
Dee algehele conclusie is daarom dat verschillen tussen burgers, in bijvoorbeeld 
opleidingsniveauu of leeftijd, een even sterk effect hebben op de betrokkenheid bij de 
nationalee politiek als op de betrokkenheid bij de lokale politiek. Her gegeven dat de 
lokalee politiek als 'dichterbij1 kan worden beschouwd, werkt dus niet drempel-
verlagendd voor die groepen burgers die in het algemeen weinig betrokken zijn. 

Herr denie aandachtspunt betreft verschillen in de mate van politieke betrokkenheid 
tussenn gemeenten of groepen van gemeenten (hoofdstuk 7). Hiervan blijkt inciden-
teell  sprake. Zo zijn er geen verschillen aangetroffen in de mate van politieke activi-
teitt tussen respondenten uit specifieke gemeenten of groepen van gemeenten. Bij 
anderee aspecten van betrokkenheid zijn er wel enkele verschillen. In het algemeen 
geldtt dat in kleinere gemeenten de respondenten een grotere belangstelling voor de 
lokalee poliriek hebben, eerder tevreden zijn over het bestuur en meer vertrouwen 
hebbenn in de responsiviteit van het bestuur. De verbanden zijn echter niet bijzonder 
sterk,, de verschillen niet bijzonder groot. Bovendien zijn ze zeker niet altijd mono-
toon:: veeleer is er sprake van dat één 'extreme' categorie (de grootste of juist de 
kleinstee gemeente dan wel grootteklasse) zich onderscheidt van de overige. 

Herr vierde en laatste aandachtspunt is de vraag of er in de diverse gemeenten of 
gemeentegrootteklassenn sprake is van andere patronen tussen enerzijds kenmerken 
vann respondenten en anderzijds indicatoren voor betrokkenheid. De bevindingen in 
hoofdstukk 7 geven aan dat dit in het geheel niet het geval is. 

Dee resultaten in hoofdstuk 6 en 7 zijn in het bijzonder teleurstellend voor de 
gebiedsgebondenn benadering. Kenmerken van individuen zoals woonduur in een 
gemeentee of huiseigenaarschap blijken nauwelijks relevant voor de politieke betrok-
kenheid.. Deze kenmerken worden in de context van de gebiedsgebonden benadering 
geachtt een indicatie te zijn voor een sterke verbondenheid met de sociale gemeen-
schap.. Op grond van die aanname zouden ze vervolgens ook consequenties moeren 
hebbenn voor de betrokkenheid bij de lokale politiek. Dat blijkt niet het geval.h' 
Meerr in lijn met deze benadering is de bevinding, opgenomen in hoofdstuk 7, dat er 
grotee groepen mensen zijn die 'hart hebben' voor de lokale gemeenschap en daar 

Inn bijlage 1 wordt ook nog kort gerch.-rt.-crd aan vergelijkbare kenmerken zoals werken in de vvoon-

gemeentee en thuiswonende kinderen. Ook de/e kenmerken vertonen geen verbanden met betrokkenheid 

bi|| de lokale politiek. 
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ookk een politiek gevolg aan geven: mensen die betrokken zijn bij hun gemeente, zijn 
inn het algemeen ook sterker betrokken bij het bestuur van hun gemeente. In zekere 
zinn is dit niet zo verwonderlijk. Indien de gemeente als belangrijk wordt ervaren, zal 
datt naar alle waarschijnlijkheid ook gelden voor het bestuur van die gemeente. Het 
effectt van deze relatie is overigens niet zo sterk dat burgers die 'hart hebben' voor 
hunn gemeente in sterkere mate betrokken zijn bij de lokale politiek dan bij de 
nationalee politiek. 

Ookk aannamen en veronderstellingen die besloten liggen in de articulerende benade-
ringg worden weinig of niet bevestigd door de bevindingen. Weliswaar blijkt er 
bijvoorbeeldd een positieve relatie tussen de mate van activiteit in lokaal gebonden 
socialee verenigingen en organisaties en de mate van betrokkenheid bij de lokale 
politiek,, maar dit betekent niet dat de betrokkenheid bij de lokale politiek groter is 
dann de betrokkenheid bij de nationale politiek. Eveneens blijkt dat mensen die een 
groterr belang toekennen aan de politieke gang van zaken in de gemeente over het 
algemeenn meer betrokken zijn bij het lokaal bestuur. Maar dit resulteert niet in een 
buitengewonee mate van betrokkenheid. Vergelijkbare redeneringen zijn van toepas-
singg op andere kenmerken die binnen de articulerende benadering als belangrijk 
wordenn beschouwd, zoals 'integratie in de lokale gemeenschap' of 'het ervaren van 
hett lokaal bestuur als een relevante belangengemeenschap'. 

Samengevatt kunnen deze conclusies worden getrokken: 
Inn weerwil van gangbare en wijdverspreide aannamen over de relatie tussen 
burgerss en hun lokale overheid geven burgers geen blijk van een bijzonder sterke 
matee van betrokkenheid bij het lokaal bestuur. Verschillende aspecten van 
politiekee betrokkenheid, met name politieke belangstelling, bevinden zich als het 
gaatt om de lokale politiek geregeld op een lager niveau dan wanneer het de 
nationalee politiek betreft. 
Patronenn en relaties tussen diverse kenmerken van respondenten enerzijds en 
aspectenn van betrokkenheid anderzijds zijn in het algemeen in de lokale context 
gelijkk aan de patronen en relaties in de nationale lokale context. 
Patronenn en relaties tussen diverse kenmerken van respondenten enerzijds en 
aspectenn van betrokkenheid anderzijds zijn in verschillende gemeenten of groe-
penn van gemeenten vergelijkbaar. 
Mensenn die zich in sociale zin betrokken voelen bij hun gemeente, geven in het 
algemeenn blijk van een sterkere betrokkenheid bij het bestuur van hun gemeente. 
Ditt betekent overigens niet dat de betrokkenheid van deze mensen bij de lokale 
politiekk groter is dan de betrokkenheid bij de nationale politiek. 
Interactiee met anderen in lokaal gebonden verenigingen en organisaties heeft een 
positieff  effect op de mate van betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente, 
maarr opnieuw niet in die mate dat de betrokkenheid bij de lokale politiek groter 
iss dan de betrokkenheid bij de nationale politiek. 
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-- Mensen die het lokaal bestuur ervaren als een voor hun relevante 'belangenge-
meenschap',, tonen zich meer betrokken bij het lokaal bestuur dan de mensen 
voorr wie dit niet het geval is. 

22 Betrokkenheid en lokale politiek 

Zowell  de gebiedsgebonden als de articulerende benadering neemt in de beschouwin-
genn over het functioneren van de lokale democratie een belangrijke plaats in. De 
gebiedsgebondenn benadering is weliswaar in de literatuur geregeld ter discussie 
gesteld,, maar nog steeds wordt in het publieke debat met grote regelmaat als van-
zelfsprekendd gesteld dat de 'afstand tussen bestuur en bestuurden op lokaal niveau 
herr kleinst is\ Fveneens wordt met grote regelmaat in populaire beschouwingen over 
hett lokaal bestuur gesteld dat mensen het meest betrokken zijn bij zaken in hun 
omgevingg en daarom ook het meest betrokken bij het bestuur van hun directe 
omgeving:: de gemeente. 
Dee empirische steun voor de essentiële veronderstellingen in beide benaderingen is in 
ditt proefschrift afwezig gebleken. In het bijzonder kan daarbij worden gewezen op 
hett feit dat de betrokkenheid bij de nationale politiek met enige regelmaat groter is 
dann de betrokkenheid bij de lokale politiek. Geen van beide benaderingen voldoet 
daarmeee als goede beschrijving van de relatie tussen burgers en lokale overheid. 

Zijnn er dan alternatieve, betere beschrijvingen? Dit proefschrift is niet expliciet 
gerichtt op het ontwikkelen en toetsen van zo'n alternatieve benadering. Maar de 
verschillendee bevindingen bieden tenminste een aanknopingspunt voor het opstellen 
vann enkele alternatieve hypothesen. Het is aan volgende studies om deze hypothesen 
verderr te onderbouwen of juist te ontkrachten. 

Eenn uitgangspunt voor een alternatieve benadering biedt de constatering dat het 
conceptt van politieke betrokkenheid in feite weinig variatie vertoont tussen het 
lokaall  en nationaal niveau. Dit suggereert dat politieke betrokkenheid een vrij 
algemeenn karakter heeft. Burgers zijn meer of minder betrokken. Daarbij doet het er 
voorr hen weinig toe of het om lokale dan wel nationale politiek gaat. Er zijn enkele 
marginalee verschillen in de specifieke invulling die de algemene politieke betrokken-
heidd krijgt op lokaal of nationaal niveau. Zo bevindt de mate van politieke betrok-
kenheid,, in het bijzonder de belangstelling voor de politiek, op het nationaal niveau 
zichh in het algemeen op een iets hoger peil. 
Inn aansluiting op zogenoemde rationele benaderingen van politiek en betrokkenheid 
(ziee bijvoorbeeld Torenvlied, 1996) kan worden verondersteld dat betrokkenheid 
voorall  wordt gestimuleerd door specifieke belangen. Indien burgers een voor hen 
relevantt politiek belang onderkennen, zijn zij over het algemeen politiek meer 
betrokken.. In het algemeen kennen burgers aan de lokale politiek een geringer 
belangg voor hun dagelijks leven toe dan aan de nationale politiek (zie bijvoorbeeld 
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Castenmiller,, 1998a). In dat licht is het niet vreemd dat de betrokkenheid bij de 
nationalee politiek over het algemeen groter is dan de betrokkenheid bij de lokale 
politiek.. In de nationale politiek staat er in het algemeen 'meer op het spel'. 

Sprekenn over 'rationele benaderingen1 en 'belangen' kan allicht de suggestie wekken 
datt individuen hun kosten en baten vooral in materiële zin identificeren. Burgers 
zoudenn in zo n denkwijze alleen geneigd zijn tot investeringen in betrokkenheid 
(belangstelling,, kennis, gedrag), als daar bepaalde materiële baten tegenover staan. 
Inn de afgelopen jaren is in de literatuur echter geregeld al afstand genomen van zo n 
materiëlee benadering van kosten en baten: ook meer altruïstische beweegredenen 
kunnenn door burgers als een relevant individueel belang worden herkend (zie 
bijvoorbeeldd Klandermans, 1984; Van Praag, 1986; Verba, Slozman en Brady, 
1995).. Burgers voelen zich betrokken bij de politieke gang van zaken omdat 'dat zo 
hoort'.. Zij kunnen meedoen aan bepaalde politieke activiteiten zonder dat zelfs een 
positieff  resultaat voor hen een directe opbrengst heeft. Hun motivatie is dan om 
uitingg te geven aan hun solidariteit met anderen. Op die manier realiseren zij voor 
zichzelff  wel enkele baten, maar die zijn niet materieel van aard. De baten zijn dan 
datt zij het gevoel hebben een positieve bijdrage aan de maatschappij te hebben 
geleverdd of bepaalde groepen mensen in de maatschappij te hebben gesteund. 
Dezee redenering laat de mogelijkheid open dat het leveren van een bijdrage aan de 
maatschappijj  zich niet allereerst of bij uitstek zou hoeven te richten op de lokale 
samenleving.. De betrokkenheid kan eveneens betrekking hebben op het milieu, de 
situatiee in ontwikkelingslanden of de wereldvrede. 

Tegelijkertijdd kunnen zich in de directe lokale omgeving vele gebeurtenissen of 
problemenn voordoen die mensen ook direct raken en waar mensen zich vaak ook 
heell  druk over kunnen maken. Dagelijks zijn daar vele voorbeelden van aan te 
treffenn in de ingezondenbrievenrubrieken van regionale kranten. Te denken valt aan 
verkeersproblemen,, het bebouwen van groenstroken, het kappen van bomen en het 
invoerenn van betaald parkeren. Ook het voornemen tot gemeentelijke herindeling 
kann in deze lijst worden opgenomen. Dergelijke issues stimuleren vaak een heftige 
betrokkenheidd die zich op verschillende manieren uit. Zodra de kwestie (al dan met 
tott tevredenheid van de betrokken burgers) is afgerond, neemt de betrokkenheid 
weerr af: de toename van de betrokkenheid heeft een tijdelijk, met-structureel karak-
ter.. De bevindingen in dit proefschrift hebben immers al aangetoond dat er weinig 
redenn is om aan te nemen dat dergelijke belangen eerder of sterker invloed hebben 
opp de betrokkenheid en daardoor resulteren in een bijzondere betrokkenheid bij de 
lokalee politiek.'14 

644 Op nationaal niveau zijn er overigens net zo makkelijk issues te noemen die de betrokkenheid van burgers 
kunnenn bevorderen, zoals de hoogte van belastingen, rekeningrijden en milieuproblemen. 
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Alss deze gedachtelijn wordt samengevat, wordt hier als alternatieve benadering 
voorgesteldd dat burgers beschikken over een 'algemene' politieke betrokkenheid (die 
natuurlijkk we! tussen individuen verschilt). De betrokkenheid bij de lokale politiek 
enn de betrokkenheid bij de nationale politiek (en overigens naar alle waarschijnlijk-
heidd ook de internationale politiek) komen voort uit deze algemene betrokkenheid 
enn verschillen slechts marginaal van elkaar. De verschillen worden grotendeels ver-
oorzaaktt door het belang dat de burgers onderscheiden aan actuele lokale of natio-
nalee politieke kwesties. Specifieke lokale issues kunnen de mate van betrokkenheid 
bijj  het lokaal niveau sterk maar naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk vergroten. 

Dezee hypothesen hebben direct consequenties voor vele gangbare en actuele onder-
zoekenn die uitgevoerd worden in de context van het streven naar bestuurlijke ver-
nieuwing.. In de enquêtes die aan de basis staan van deze onderzoeken zijn geregeld 
dezelfdee algemene indicatoren voor lokale politieke betrokkenheid opgenomen, die 
ookk in dit proefschrift uitgebreid zijn geanalyseerd (zie ook Castenmiller, 1998b: 
264).. De veronderstelling in deze onderzoeken is dat de bevindingen inzicht bieden 
inn de beoordeling en beleving van de lokale politiek door de burgers. Dat zou ver-
volgenss aangrijpingspunten kunnen bieden voor vernieuwende initiatieven. In het 
lichtt van de zojuist geformuleerde hypothesen is het zeer waarschijnlijk dat de bevin-
dingenn aangaande de betrokkenheid in diverse gemeenten vooral worden beïnvloed 
doorr kenmerken van de respondenten (en/)of door heel specifieke issues, maar niet 
doorr het algemeen functioneren van het lokaal bestuur. De informatie die uit deze 
vragenn wordt verkregen, heeft dan weinig relevantie voor de algemene beleving en 
beoordelingg van de lokale politiek in specifieke gemeenten. Derhalve verschaft de 
verkregenn informatie maar weinig onderbouwing aan het streven naar bestuurlijke 
vernieuwing. . 
Voorr het verkrijgen van een bruikbaarder inzicht is dan behoefte aan specifiekere 
vragen.. Nu zijn er in dit proefschrift wel enkele aspecten van betrokkenheid aan de 
ordee geweest waarbij zich met enige regelmaat verschillen voordoen tussen respon-
dentenn uit gemeenten. Dit betreft vooral de vragen die direct informeren naar een 
beoordelingg van het bestuur: de vragen over de responsiviteit van het lokaal bestuur 
enn de waardering van het lokaal bestuur. Indien de vragen niet in algemene termen 
wordenn gesteld, maar direct gericht worden op een oordeel over het eigen lokaal 
bestuur,, lijk t de specifieke lokale context wel degelijk enige betekenis te krijgen. De 
indrukk die uit deze resultaten wordt verkregen, is dat er behoefte is aan specifieke, 
directt op een beoordeling van het lokaal bestuur gerichte vragen om een goede 
indrukk te krijgen van de verhouding tussen burgers en hun lokaal bestuur. 

33 Verandering en vernieuwing in het lokaal bestuur 

Hett loslaten van de gedachte dat burgers in bijzondere mate betrokken zijn bij het 
lokaall  bestuur, of in elk geval verondersteld worden dat te zijn, heeft verschillende 
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consequentiess voor het denken over de inrichting en de vernieuwing van het lokaal 
bestuur.. In deze paragraaf worden vanuit deze optiek enkele kanttekeningen ge-
plaatstt bij twee actuele discussies over het lokaal bestuur. Allereerst is dat de bijna 
permanentee gedachtewisseling over de wenselijkheid van gemeentelijke herindeling. 
Dee tweede kanttekening heeft betrekking op het denken over bestuurlijke vernieu-
wing. . 

Herindelingen Herindelingen 
Dee discussie over de (on)wenselijkheid van gemeentelijke herindelingen is vrijwel 
evenn oud als de gemeentewet van 1851. In deze discussie spelen verschillende argu-
mentenn een rol. Waar voorstanders van herindeling veelal veronderstellen dat 
heringedeeldee gemeenten efficiënter en effectiever beleid zullen ontwikkelen, wijzen 
tegenstanderss erop dat herindelingen bestaande sociale gemeenschappen zullen 
doorbreken,, de betrokkenheid van burgers bij hun lokaal bestuur zullen doen 
afnemenn en de 'afstand' tussen burgers en bestuur zullen doen toenemen. Ken 
vertegenwoordigerr van deze laatste denkwijze is de Groningse hoogleraar Dolle. In 
eenn bijdrage aan NRC Handelsblad van 16 november 2000 maakt hij een onder-
scheidd tussen een normatief-constitutionele visie op de gemeente en een functiona-
listisch-instrumentelee visie. De normatief-constitutionele visie vertoont grote ver-
wantschapp met de in dit proefschrift geschetste gebiedsgebonden benadering (zie ook 
Dolle,, 1999). In zijn functionalistisch-instrumentele visie is de gemeente net gezicht 
vann de nationale overheid ter plaatse, die het beleid aan lokale omstandigheden 
aanpastt en uitvoert'. 

Inn de normatief-constitutionele visie is de gemeente volgens Dolle (overigens in 
navolgingg van Van Poelje) in NRC Handelsblad een 'leerschool voor burgerschap en 
eenn kraamkamer van de democratie. Opheffen van gemeenten betekent vaak interen 
opp democratisch kapitaal en actief burgerschap1. Duidelijk is dat Dolle sterk hecht 
aann de normatief-constitutionele visie. Onder meer beticht hij de functionalistisch-
instrumentelee visie van een 'gevaarlijke geringschatting' van het belang van gemeen-
ten.. De functionalistisch-instrumentele visie, waarin het belang van de gemeente als 
medeoverheidd en in het bijzonder uitvoerende overheid wordt benadrukt, biedt vele 
argumentenn ten faveure van gemeentelijke herindeling: een ontwikkeling waarbij 
Dollee vervolgens ook vele vraagtekens zet. 

Voorr de door Dolle omschreven normatief-constitutionele visie is het geen voordeel 
datt in de praktijk, zoals die naar voren komt in dit proefschrift, het gros van de 
burgerss zich niet opstelt jegens hun lokaal bestuur zoals wellicht verwacht zou 
worden.. Het merendeel van de burgers ervaart immers het lokaal bestuur niet als 
eenn bijzondere overheidslaag waarmee zij zich sterk verbonden voelen. Zeker, de 
dreigingg van herindeling heeft vrijwel altijd heftig en emotioneel verzet tot gevolg. 
Off  dit verzet nu echt ingegeven wordt door het streven naar het behoud van de eigen 
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gemeenschapp is, is zeer de vraagt Veeleer wordt het verzet gevoed door de gedachte 
datt herindeling niet in het belang van de betrokken burgers is, waarbij het veronder-
steldee effect van de samenvoeging van gemeenten op de hoogte van de lokale lasten 
eenn prominente rol vervult. 

Herindelingenn worden door tegenstanders meestal onverbiddelijk afgewezen met het 
argumentt dat de gemeenschap aangetast wordt. Als gevolg daarvan zou de 'afstand 
tussenn bestuur en bestuurden' toenemen. In dit proefschrift is uitgebreid betoogd dat 
ditt een slecht houdbare redenering is. Onduidelijk is wat precies een gemeenschap is, 
terwijll  in het geheel niet vaststaat of het al dan niet bestaan van zo'n gemeenschap 
enigg effect heeft op de betrokkenheid van de burgers bij het lokaal bestuur. Overi-
gens,, de argumentatie dat lokaal bestuur op grotere schaal resulteert in efficiëntere, 
effectieveree en 'krachtigere' gemeenten, blijkt in de praktijk meestal evenmin houd-
baarr (Denters |e.a.|, 1990 en Denters, 1996). 
Zowell  voor- als tegenstanders van herindelingen bedienen zich van argumenten die 
bijj  nader onderzoek van weinig waarde zijn. Al eerder is geconstateerd dat de 
discussiee tussen voor- en tegenstanders van herindelingen nauwelijks een inhoudelijk 
karakterr heeft, maar eerder wordt bepaald door sociale en maatschappelijke posities 
diee de betrokkenen innemen (Denters, 1996). Vertegenwoordigers van her in te 
delenn gemeenten zijn vrijwel altijd totaal tegen, terwijl initiatoren van herindeling 
(veelall  gelieerd aan de provinciale of de nationale overheid) alleen maar vermeende 
voordelenn onderscheiden. 
Eenn minder emotionele, meer inhoudelijke gedachtewisseling over de wenselijkheid 
vann herindelingen start bij het expliciteren van de verschillende functies die aan 
gemeentenn in het Nederlandse (en Europese) bestuursstelsel dienen te worden 
toegekendd (zie ook Toonen [e.a.], 1998). Vervolgens kan dan worden uitgewerkt en 
getoetstt onder welke omstandigheden en randvoorwaarden gemeenten optimaal in 
staatt zijn om deze functies te vervullen. Daarbij geldt dat niet staande te houden is 

Inn straatinterviews met burgers uit door herindeling bedreigde gemeenten kan allicht de indruk worden 
verkregenn dat sommige burgers vrezen dat elkaar groeten in de dorpskern, wat in de huidige gemeente 
schijnbaarr gebruikelijk is, na herindeling tot het verleden /.al behoren. Een minder impressionistische 
argumentatiee om vraagtekens te zetten bij het algemeen gedeelde streven naar behoud van de eigen 
gemeenschapp kan gevonden worden in de gang van zaken in de gemeenten l'ijnacker en Nootdorp eind 
2000.. in deze gemeenten bestond er een heftig verzet tegen dreigende 'annexatie' van fin elk geval delen 
vanii  deze gemeente door Den Haag. In een initiatief om zo'n annexatie te voorkomen streefden de beide 
gemeentebesturenn sinds begin 2000 een samenvoeging van heide gemeenten na. In een volksraadpleging 
overr dit initiatief, op 2V november 2000, steunde de overgrote meerderheid van de opgekomen kiezers 
/onderr aarzeling dit initiatief. Blijkbaar mocht van deze burgers het belang van voorkoming van annexa-
tiee door Den Haag prevaleren hoven het opheffen van de eigen gemeente. 

Overigenss is wel denkbaar dar het veelvuldig herhalen van de argumenten die een beroep doen op het 
'wij-gevoel'' van de inwoners van de door herindelingen bedreigde gemeente, het sentiment 'creëert' dat a 
priorii  aanwezig wordt geacht. 
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datt voor de functie van bevordering van politieke betrokkenheid Cde leerschool der 

democratie')) het ideaalbeeld van een sociale gemeenschap, of anders dan toch een 

kleinee gemeente, noodzakelijk is. 

BestuurlijkeBestuurlijke vernieuwing 

Hett beeld van de gemeente als een bloeiende democratische gemeenschap vindt zijn 

oorsprongg in 19e-eeuwse democratieopvattingen over de politieke rol van burgers en 

dee daarbij passende inrichting van de maatschappij. Het lokaal niveau verschaft in 

dee toentertijd dominante visies de burgers bij uitstek de mogelijkheid voor politieke 
betrokkenheid. . 

Geheell  in lij n met dit beeid sprak toenmalig minister Beel van Binnenlandse Zaken 

bijj  de installatie van de Commissie-De Quay in 1952, die zich bezig ging houden 

mett de problemen in de afstand tussen burgers en overheid in grote gemeenten, 

onderr meer deze woorden: 

Bijj  Uw onderzoek zult Gij stuiten op het vraagstuk van de steeds groter wordende afstand 

tussenn de besturen der grote gemeenten en de bestuurden; Uw niet eenvoudige taak zal het 

zijnn de oorzaken van dit re betreuren verschijnsel op re sporen en de middelen tot verbete-

ringg in de bestaande ongewenste situatie aan te geven. Het gaat hier in wezen om de 

belangrijkee vraag hoe, wat ik zou willen noemen: 'de locale democratie', in het bijzonder in 

dee grote steden, tot een levende werkzaamheid kan worden gemaakt. (Commissie-De Quay, 

11 955: 5; cursivering PC) 

Dee woorden van Beel zouden thans als een streven naar bestuurlijke vernieuwing 

zijnn herkend. Hoewel zo'n term een actueel streven naar veranderingen in het 

functionerenn van het bestuur suggereert, geeft de instelling van de Commissie-De 

Quayy aan dat dit streven in feite ten minste een halve eeuw oud is. 

Hett streven naar bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau heeft in de afgelopen 10 

jaarr enkele krachtige nieuwe impulsen gekregen. Een belangrijke aanleiding daar-

voorr is terug te vinden in de als laag ervaren opkomst bij de gemeenteraads-

verkiezingenn van 1 990. Uit de lage opkomst is opnieuw afgeleid dat de burgers 

minderr dan gewenst betrokken waren bij de lokale democratie. Er moesten daarom 

wegenn worden gevonden om deze betrokkenheid te bevorderen. 

Dezee voortdurende aandacht voor het functioneren van het lokaal bestuur heeft 

enigee tijd terug geresulteerd in het instellen van de Staatscommissie Dualisme en 

Lokalee Democratie. Deze staatscommissie had weliswaar voornamelijk de opdracht 

omm te adviseren over de structuur en het functioneren van het lokaal bestuur, maar 

besteeddee daarbij zeer zeker aandacht aan mogelijkheden om de betrokkenheid van 

burgerss bij het lokaal bestuur te vergroten. In hoofdstuk 1 is voorzitter Elzinga van 

dezee staatscommissie aangehaald, die bij aanvang van zijn werkzaamheden al stelde 

datt 'participatie het centrale thema was'. Conform de opdracht van deze staats-

commissiee is uiteindelijk uitgebreid geadviseerd over de vormgeving en inrichting 

vann het lokaal bestuur. In de uitwerking en implementatie van deze adviezen, wat 
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eenn gezamenlijke onderneming is van het Ministerie van BZK en de VNG, spelen 
voorall  de beïnvloeding van de bestuurscultuur en het stimuleren van de relatie met 
dee burgers, bijvoorbeeld door middel van interactief bestuur, een belangrijke rol. 

Dezee intensieve aandacht voor het functioneren van de lokale democratie heeft alles 
tee maken met de gedachte dat juist op lokaal niveau een bijzondere betrokkenheid 
vann burgers bij hun bestuur als wenselijk wordt ervaren, terwijl tegelijkertijd wordt 
geconstateerdd dat de praktijk daarvan afwijkt. De afwezigheid van een verwachte 
intensievee betrokkenheid, zoals deze zich manifesteert bij opkomst bij gemeente-
raadsverkiezingenn en bevestigd is in onderzoeken van onder meer Tops [e.a.J (1991) 
enn Denters en Geurts [e.a.J (1998), baart vele beschouwers van de (lokale) democra-
tiee zorgen. Al gauw wordt dan gesproken over een kloof in de relatie tussen bestuur 
enn bestuurden. De discussie over een 'kloof', of neutraler geformuleerd: de 'afstand', 
tussenn bestuur en bestuurden vormt een bekend thema binnen de politicologie (zie 
onderr meer Thomassen, 1979 en Van Gunsteren en Anderweg, 1994). Het beeld van 
eenn kloof heeft grote publicitaire aantrekkingskracht, ondanks het feit dat vele 
politicologenn verschillende nuancerende kanttekeningen daarbij hebben geplaatst. 
Zoo is erop gewezen dat enige afstand onvermijdelijk is omdat het ten minste prak-
tischh lastig is om alle burgers tegelijk te laten besturen. Voorts bevindt de burger zich 
inn relatie tot het bestuur in verschillende posities: soms is hij 'citoyen', soms 'klant', 
somss 'rechtssubject' (Thomassen, 1979 en Denters, De Jong en Thomassen, 1990). 
Dee afstand die hij ten opzichte van het bestuur inneemt, kan van rol tot rol verschil-
len.. Spreken over 'de' afstand is daarom een forse simplificatie (zie ook Castenmiller, 
1994). . 

Alss gezegd heeft het beeld van 'de kloof' toch grote aantrekkingskracht. Het ant-
woordd op een veronderstelde kloof tussen burgers en lokaal bestuur is lokaal be-
stuurlijkestuurlijke vernieuwing. De term suggereert dat de 'tekortschietende' betrokkenheid 
vann burgers bij het lokaal bestuur wordt toegeschreven aan feilen van het bestuur 
zelf.. Impliciet wordt aangenomen dat het in feite voor zich zou moeten spreken dat 
burgerss betrokken zijn bij het lokaal bestuur. Het zijn dan mogelijk de regels en 
proceduress die de vanzelfsprekende betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur 
frustreren,, of de gebrekkige mogelijkheden voor burgers om invloed op de totstand-
komingg en uitvoering van beleid uit te oefenen (Depla, 1995). Met andere woorden, 
alss het lokaal bestuur maar anders wordt ingericht, of in elk geval andere spelregels 
enn omgangsvormen in acht gaat nemen, wordt de 'vanzelfsprekende' betrokkenheid 
vann burgers bij de lokale politiek wel weer manifest. Dit is wat volgens Elzinga 
bewerkstelligdd of misschien eerder nog 'hersteld' moest worden. 

Uitt dit proefschrift is echter gebleken dat het weinig aannemelijk is dat gemeenten 
eenn politieke gemeenschap vormen waarbij de burgers 'als vanzelfsprekend' betrok-
kenn zijn. De bevinding dat burgers in minder dan verwachte mate betrokken zijn bij 
'hun'' lokaal bestuur, geeft dan vervolgens veel minder aanleiding tot allerlei zorge-
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lijk ee beschouwingen over 'de kwaliteit' van de lokale democratie. Vervolgens is het 
dann geenszins vanzelfsprekend dat allerlei investeringen aan de kant van het bestuur 
ookk maar 'iets' bij de burgers teweeg zullen brengen. Betrokkenheid bij de lokale 
politiekk wordt immers vermoedelijk nauwelijks bepaald door het functioneren van 
hett lokaal bestuur. Lokale politieke betrokkenheid komt voort, zo is gesteld, uit een 
algemenee betrokkenheid bij 'de' politiek en wordt hoogstens tijdelijk gestimuleerd 
doorr lokale issues. Het zou daarom weleens een heilloze weg kunnen zijn om met 
behulpp van initiatieven voor bestuurlijke vernieuwing - gericht op het bestuur zelf-
dee betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek te willen vergroten. 
Mett dit uitgangspunt is het belang sterk genuanceerd dat gangbaar aan de functie 
vann de gemeente als 'levende werkzaamheid' wordt gehecht. Daarmee is natuurlijk 
niett het lokaal bestuur als zodanig ter discussie gesteld. In een bijdrage aan de 
discussiee over decentralisatie heeft de VNG (1981) liefst zeven functies van gemeen-
tenn onderscheiden.'1'1 Deze functies kunnen, zo stelt de VNG (1981: 7), goed door 
gemeentenn worden vervuld omdat de gemeente fysiek dicht bij de burger staat. Een 
vann de onderscheiden functies is de participatiefunctie. De betekenis en het belang 
vann deze functie zijn in dit proefschrift ter discussie gesteld en sterk genuanceerd. 
Maarr dan resteren er ten minste nog zes andere belangrijke functies van de ge-
meente. . 

Hett gaat om deze zeven functies: 
1.. Antennefunctie: het registreren van de toestand in de samenleving, het signaleren en opsporen van 
problemen,, wensen en behoeften bij bevolking en organisaties; 
2.. Beleidsfunctie: het combineren van verlangens uit de samenleving, bet uitstippelen van alternatieve 
mogelijkhedenn van actie en het maken van een keuze daaruit; 
3.. Muidelenfunctie: het verwerven en behouden van materiële en immateriële middelen en het inzetten 
vann deze schaarse middelen ter realisering van het beleid; 
4.. Uitvoenngsfunctte: het uitvoeren van het vastgesteld beleid met de bijbehorende plannen; 
5.. Politieke controlefunctie: het toezicht houden door de volksvertegenwoordiging op het dagelijks 
bestuurenn (door dat bestuur) op het ambtelijk apparaat; 
6.. PjrticipJticfunctic: het mogelijk maken en bevorderen dar door de bevolking wordt deelgenomen aan 
hett politieke besluitvormingsproces; 
~.. l.dsfunctie: her tot stand brengen van samenhang door het afstemmen op elkaar van beleid en uitvoe-
ringg op verschillende beleidsterreinen. 
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