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Gemeenteraden moeten
beraadslagen niet ruziën
De huidige gemeenteraden zijn
democratisch samengesteld maar werken
niet democratisch. Het zijn
alleenheerschappijen van de meerderheid
die zich onder de naam “coalitie” allerlei
“rechten” toe-eigenen. Hierdoor zullen de
leden van elk der partijen niet altijd zonder
last of ruggespraak hun wettelijke plicht
vervullen. Het algemeen belang wordt
hierbij ondergeschikt gemaakt aan de
fractie- en coalitiediscipline. Ook blijft
hierdoor een deel van de kennis die bij de
“oppositie” aanwezig is onbenut. Het is
daarom merkwaardig om de “oppositie”
buitenspel te zetten. Een
meerderheidsbesluit weerspiegelt daarom
vaak niet de wil van het volk.
In de gemeentewet komen de woorden
“coalitie” en “oppositie” niet voor. De
gemeentewet spreekt van “beraadslaging”
en van “overleg”. Deze twee woorden
komen wel heel vaak voor in de
gemeentewet. In het Latijn bestaat hier één
woord voor, deliberatio. Het Nederlandse
woord is delibereren. Deliberatieve
democratie is een vorm van publieke
besluitvorming waarin
informatievergaring, overleg en de
uitwisseling van argumenten centraal
staan. Bij deliberatieve democratie zijn
betrokkenheid op het algemene belang en
het verzekeren van een gelijke stem van
alle deelnemers in het
besluitvormingsproces centrale elementen.
In de Haagse politiek werkt het systeem
van coalitie en oppositie beter dan in de
gemeentepolitiek. Bij de ministeries zit
sowieso veel meer kennis waarvan politici
gebruik kunnen maken. Landelijke politici

zijn zelf professionele full-timers. Maar
nog belangrijker is dat de Haagse politiek
veel beter via de diverse media in de
huiskamers van de kiezers wordt gebracht.
Daardoor houdt de oppositie de coalitie
scherp op het belang van het volk.
Behalve de taken die de gemeenten van
oudsher al uitvoeren komen daar nu de
taken, jeugdzorg, langdurige zorg en de
onderkant van de arbeidsmarkt bij. De
begroting van de gemeente is hierdoor
verdubbeld. Een gemeenteraadslid, die zijn
werk goed wil doen, moet het dubbele
werk verzetten in dezelfde tijd. Het is voor
een gemiddeld gemeenteraadslid
ondoenlijk om zich én onder het volk te
begeven én voldoende expertise op te
bouwen over alle dossiers die op zijn
bordje komen. Gemeenteraadsleden in de
oppositie die hun taak serieus oppakken,
hun dossierkennis op pijl brengen, maar
tijdens de beraadslagingen van de
gemeenteraad genegeerd worden door de
coalitie ervaren dat als uiterst frustrerend.
Voor die ene quote in de krant doen deze
raadsleden het niet. Het is daarom niet
verwonderlijk dat de laatste weken veel
gemeenten de krant haalde door het
wegblijven van oppositiepartijen tijdens de
beraadslagingen van de raad. De oude
diepgewortelde cultuur van coalitie versus
oppositie zou, in het belang van het volk,
verlaten moeten worden en ingeruild voor
een deliberatieve democratie. Als de
gemeenteraden, uit meestal kleinere
gemeenten, te lang aarzelen om deze
omslag te maken zal naar mijn oordeel Den
Haag en de provincie spoedig toeslaan
door het opleggen van fusies.
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