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SYMPOSIUM Hoogleraar lokaal en regionaal bestuur UM Klaartje Peters: ‘Bevoegdheden verdampen’

Rituelee dans rond raadsleden
Kandidaat-raadsleden
vinden is moeilijk. En met
de toenemende decentralisatie van taken vanuit Den
Haag wordt het er niet makkelijker op.
door Hans Straus

H

et monster van de
decentralisatie. Zo werd
zaterdag tijdens een
symposium van D66 in
Roermond het toenemende aantal
taken genoemd dat vanuit Den
Haag op de gemeenten af komt.
Een van de thema’s die werden besproken tijdens de bijeenkomst
was die decentralisatie en de volgens hoogleraar lokaal en regionaal
bestuur Klaartje Peters van de Universiteit Maastricht ‘verdampende’
bevoegdheden van raadsleden in
dat kader.
Volgens Peters zorgen bestuurders,
ambtenaren en gemeentelijke instellingen namelijk voor een
groeiende afstand tussen bestuur
en raad. Gevoegd bij het feit dat de
functie van raadslid toch al steeds
minder populair is (recent onderzoek van Nieuwsuur) en dat de kwaliteit van die lokale volksvertegenwoordigers volgens gerenommeerde bestuurders als Jan Mans achteruit holt, belooft dit allemaal weinig
goeds voor de mensen die op 19
maart gekozen worden. Peters wil
niet meedoen aan wat zij de rituele
dans noemt die elke vier jaar wordt
opgevoerd rond raadsleden. „De
klaagzang over de kwaliteit van
raadsleden keert steeds opnieuw terug rond de verkiezingen. Raadsleden zijn natuurlijk vrijwilligers,
amateurs eigenlijk. Sommigen kunnen het debat niet volgen, maar gemiddeld zijn ze hoger opgeleid dan
de burger. Het zou ieder van ons
moeite kosten om de beraadslagingen te volgen en vooral; om invloed uit te oefenen. Het is aan de
politieke partijen om de raadsleden
op te leiden.”
Volgens Peters is het ondoenlijk
voor raadsleden om zich te specialiseren in bijvoorbeeld de decentrali-

Klaartje Peters: „Raadsleden zijn natuurlijk vrijwilligers, amateurs eigenlijk”.
satie van de jeugdzorg. „Bestuurders en met name ambtenaren zijn
daarin gespecialiseerd. Het is aan
raadsleden om de juiste informatie
los te peuteren bij die ambtenaren.
Laat je informeren. Dat is niet makkelijk, want juist sinds de invoering
van het dualisme denken ambtenaren op lokaal niveau dat ze er alleen zijn om het college van B en
W te informeren.”
Wat de kloof tussen politiek en
burger betreft, ziet Peters juist in de
decentralisatie van taken een kans
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Als raadslid zal je
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voor de lokale politiek. „De raad
blijft het hoogste orgaan in de gemeente. En de gemeentes krijgen
steeds meer taken. De vraag is of ze
voldoende financiële middelen krijgen vanuit Den Haag om die taken
in te vullen. Kiezers doen er in ieder geval goed aan om hun lokale
stem niet te gebruiken om met het
beleid van Mark Rutte of Diederik
Samsom af te rekenen. De kiezer
dient zich te realiseren dat hij een
keuze heeft over wezenlijke zaken.
Geeft jouw gemeente niet voldoen-

de uit aan de jeugdzorg? Is er in
jouw gemeente een partij die daar
juist wel in wil investeren? Stem
dan op die partij. Dan heb je als kiezer wezenlijk invloed.”
Toch ziet ook Peters een groei naar
gemeenten met een omvang van
minimaal 100.000 inwoners als een
onafwendbare ontwikkeling. „Ik
ben directeur van de rekenkamer
in de gemeente Beuningen. Raadsleden daar gaan bijna nergens meer
over. Ze leunen op de expertise
van de gemeente Nijmegen.”

