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'Opp lokaal niveau is de afstand tussen
bestuurr en bestuurden het kleinst.' In
discussiess over het functioneren van het
lokaall bestuur, is deze uitspraak vaak te
VNGG UITGEVERIJ

horen.. In dit proefschrift vormt deze snel
geuite,, maar weinig precieze slogan het
vertrekpunt.. De wetenschappelijke en
historischee achtergronden bij de veronderstellingg dat de burgers in het bijzonder
betrokkenn zijn bij het lokale bestuur worden
uitgewerkt.. Vervolgens wordt getoetst hoe
aannemelijkk deze veronderstelling eigenlijk
is.. Het blijkt dat er maar weinig aanleiding
iss om te veronderstellen dat het lokaal
bestuurr in de ogen van de burgers een
bijzonderee positie inneemt. Deze constateringg heeft directe betekenis voor de actuele
discussiess over bestuurlijke vernieuwing,
dualiseringg van het lokaal bestuur en
gemeentelijkee herindelingen.
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